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Yra toks tarptautinis žodis; profanaci
ja. Sunku rasti jam visiškai lygiareikšmį
lietuvišką pakaitą. Tai būtų maždaug ne
pagarbus elgimasis su šventais daiktais, jų
išniekinimas ar pažeminimas. Bet kadangi
profanacija plačiai ir lietuvių kalboje var
tojama, tai daugeliui tautiečių ji supranta
ma ir be platesnių aiškinimų. Gražiausių
lietuvių kalbos žodžių, kaip tėvynė, patrio
tas, draugystė, karžygis, vadavimas ir pa
našių profanavimu reikia laikyti jų var
tojimą sovietine prasme. Pavyzdžiui, tė
vyne lietuviai vadina kraštą, kur žmogus
yra gimęs ir užaugęs, kur jo tėvai ir protė
viai gyveno. Todėl tikroji tėvynė kiekvie
nam lietuviui yra tik Lietuva. Po sovieti
nės okupacijos komunistai Tėvynę pradėjo
rašyti iš didžiosios raidės ir laikyti ja visą
sovietinę imperiją nuo Karaliaučiaus iki
Vladivostoko, šita prasme dabar ir lietu
vių kapinynas Sibiras yra mūsų tėvynė.
Sąmojingi žmonės sako, kad Sibiras yra
mūsų tėvynė dėl to, jog ten palaidoti dau
gelio lietuvių tėvai... O rusai yra geriausi
lietuvių draugai, nes padeda atsikratyti pa
gamintų gėrybių ir uždirbtų rublių. Jei ne
rusai, tai lietuviai ir dabar, kaip nepriklau
somybės laikais, nebeišmanytų, kur bedėti
savo ūkinių gėrybių... Tai yra juokas pro
ašaras iš gražiausių lietuvių kalbos žodžių
profanavimo. Draugystės priedanga nūn
Maskva ir jos lietuviškieji samdiniai sten
giasi pateisinti mūsų tėvynės pavergimą,
jos apiplėšimą ii’ žmonių išnaudojimą. Oku
puoto krašto gyventojus jie įtaigoja, kad
sovietai mūsų kraštą ne jėga okupavo, bet
išlaisvino pirmiausia iš pačių lietuvių val
džios, o paskui iš vokiečių. Todėl ir sovie
tai esą ne okupantai, bet vaduotojai. Sovie
tų kariai turį būti gerbiami ir mylimi kaip
tikri išlaisvintojai. Lietuviai moksleiviai
su meile turį prižiūrėti ir puošti žuvusiųjų
sovietų karių kapus, aiškinti jų pavardes,
kviestis į svečius jų gimines, steigti muzie
jus jų atminimui įamžinti, jų pavardėmis
pavadinti mokyklas, organizacijas ir 1.1.
Maskvai įsakius, šitas sovietinių karių
gerbimo vajus ypač sustiprintas artėjant
50-sioms bolševikų Rusijoje įvykdyto per
versmo metinėmis. Paimkime pavyzdžiu
kad ir Uteną. Jos vidurinė mokykla, parti
jos paraginta, įsteigė vadinamąjį kovų šlo
vės muziejų. Kadangi 1944 m. Utenos ap
skrityje vyko smarkūs mūšiai, kurių metu
žuvo daug sovietų karių, tai muziejui me
džiagos, o moksleiviams darbo netrūksta.
Juo labiau, kad žuvusiųjų tarpe yra ir pa
skelbtų Sovietų Sąjungos didvyriais. Vieno iū> būtent, kapitono Plochotno, giminių
ieškoti partijos rajono komiteto instruktorius Katinas 1961 m. buvo nusidanginęs
nel i Novosibirską. Suradęs ten žuvusiojo
tėvus ir gimines, atsitempė į Uteną. Čia
reikėjo juos priimti, vaišinti, vedžioti ir ve
žioti. Vėliau buvo surasta ir „didvyrio“

Čiumako žmona bei dukros. Jos visos taip
pat atsikviestos į Uteną pasisvečiuoti ir
pagerbti. Tur būt, dar nepaskutinis laimi
kis buvo vitebskiečio Piotro Fiodorovo šei
mos suradimas. Ateinantį pavasarį ir ji at
vyksianti apsilankyti. Kodėl ne — lietu
viai svetingi ir vaišingi! Jie nesigailėjo pi
nigų Katino kelionei į tolimąjį Novosibirs
ką, negailės ir „vyresniųjų brolių“ su šei
momis ir giminėmis pas save pasikviesti.
Nors tai ir brangiai kainuoja, nors dauge
lis Utenos rajono kolchozininkų nesukrapš
to rublio nuvykti į rajono miestą duonos ir
kitų reikalingiausių reikmenų nusipirkti,
tačiau „vaduotojams“ pagerbti visada atsi
randa. Pagaliau niekas gyventojų ir nesiklausia. Už juos galvoja ir sprendžia par
tija, kurią tvarko Maskva ir jos tautie
čiai.
Būdinga, kad jau tradicija yra tapęs do
vanojimas tiems svečiams saujos žemės,
kaip spauda rašo, „aplaistytos didvyrių
krauju“. Ką gi tai reiškia? O gi tai, kad ta
žemė yra tapusi nebe lietuvių, bet „vaduo
tojų“ nuosavybe. Kai hitlerininkai 1941 m.
įsiveržė į Pabaltijį, jie visur ieškojo vokie
čių kultūros pėdsakų. Lietuvoje nedaug jų
terado, bet užtat Latvijoje ir Estijoje, ku
rias jų baronai valdė beveik iki pat nepri-
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klausomų valstybių įkūrimo 1918 m., už
tiko kiekviename žingsnyje. Ir tai jiems
buvo pakankamas liudijimas, kad Pabaltijys yra vok iečių kultūros kraštas, Vokieti
jos žemė. O „vyresniesiems broliams“ teisę
į Lietuvos okupaciją, matyt, suteikia „va
duotojų“ kapai. Todėl partija taip labai su
sirūpinusi jų globa ir priežiūra. 1941 m. lie
pos mėnesį Kaune, eidamas Ožeškienės
gatve, išvydau būrelį vokiečių karių, gyvai
besikalbančių ir vis rodančių į gražiuosius
Teisingumo ministerijos rūmus. Kai prisiąrtinau, vienas puskarininkis atsisuko į
mane ir priekaištingai tarė: „Tuose rū
muose yra didelė salė. Joje buvo teisiami
Klaipėdos patriotai. Teisiamųjų suole ir aš
sėdėjau...“ išdidžiai užbaigė. Jau buvau
prasižiojęs pasakyti, kad Neumano-Sasso
byloje buvo teisiami ne patriotai, o nusi
kaltėliai, bet, žvilgterėjęs į per pečius grės
mingai pakibusius automatus, susilaikiau.
Pagalvojau, kad jų „argumentai“ tvirtes
ni...
Dabar partiniai propagandininkai kelia į
padanges žuvusius sovietinius karius ir lie
tuviškuosius stribus, o moksleiviai ir kiti
jaunuoliai turi neprieštaraudami kantriai
klausytis tos demagogijos. Neabejoju, kad
ir juos nuo prieštaravimo sulaiko ta pati
mintis, kuri ir man 1941 m. užčiaupė bur
ną — jų „argumentai“ stipresni...

WEEKEND TELEGRAPH
APIE BALTIJOS VALSTYBIŲ
DIrLOMATUS
Gruodžio 16 d. Daily Telegraph'o savait
galio iliustruotame priede buvo išspausdin
tas straipsnis apie Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos diplomatines atstovybes Londone. Mi
lijonas to laikraščio skaitytojų galėjo pa
matyti spalvotose nuotraukose trijų pasiun
tinybių darbo kabinetus ir personalą. Per
visą puslapį buvo atspausdinta Lietuvos
ministerio B.K. Balučio spalvota fotografi
ja, kurioje taip pat matomas Pasiuntiny
bės patarėjas V. Balickas.
Dėl šio straipsnio mūsų diplomatai B.K.
Balutis, T.V. Ozolins ir A. Torma parašė
laišką redakcijai, kuris buvo atspausdintas
Daily Telegraph gruodžio 29 d. numeryje.
Jame pasakyta:
„1940 metais Baltijos valstybės buvo
okupuotos ir prievarta įjungos į Sovietų Sgą. Iš straipsnio, kuris pasirodė Weekend
Telegraphe gruodžio 16 dieną ir kuriame
buvo paliesti Baltijos kraštų problemos
kai kurie aspektai, galima būtų suprasti,
kad Baltijos valstybių atstovai Londone
yra linkę sutikti su esamąja padėtimi, nes,
„praėjus 26 metams, būtų nepraktiška gal
voti kaip nors kitaip“.
Mes norėtume pabrėžti, kad nei Londo
ne, nei kur nors kitur laisvame pasaulyje
Baltijos valstybių atstovai nėra linkę su
tikti su neteisėta jų tėvynių aneksija. Jie
protestavo prieš tą aneksiją nuo pat pra
džių ir tą darys ir toliau.
Kovodami dėl teisės savo kraštams į
laisvę ir nepriklausomybę, Baltijos valsty
bių atstovai stoja taip pat už svarbų bend
rą principą: teisingumą tarptautiniuose
santykiuose, be kurio negalima užtikrint il
galaikės taikos, paremtos teise ir teisingu
mu“.

Humanitarinių mokslų tarpe ekonomika
Lietuvoje, tur būt, mažiausiai šiandieną
jaučia valstybės lėšų stoką. Kostas Korsa
kas pranešime Maskvos akademikams pa
brėžia, kad ekonomikai tenka pirmaeilė
reikšmė. Tai suprantama, nes modernio
je pramoninėje valstybėje ekonomikai ten
ka vis didesnė reikšmė krašto ūkio planavi
me ir vystyme, todėl valstybinių pinigų
skirstytojai ekonomikai gali pasirodyti ma
žiau šykštūs, kaip kitiems humanitari
niams mokslams, kuriuose dargi nuolatos
glūdi įvairūs „nacionalistinių atgyvenų" ir
visokie „vietininkiškumo" pavojai.
Sovietų Sąjungoje (todėl ir Lietuvoje)
ekonomikos mokslui pastaruoju metu išky
la visa eilė naujų, sovietinėse sąlygose net
gi labai neįprastų užduočių. Kremlius pasi
ryžo artimiausiu laiku smarkiai plėsti vadi
namąją ūkininkavimo sistemą. Tai prof.
Jevsei Libermano ir jo bendraminčių ko
legų siūlomosios ekonominės reformos, ku
rios populiarios Vakarų spaudos pernelyg
paviršutiniškai ir pigiai buvo pavadintos
Augustinas Upėnas
sovietinio ūkio „sukapitalistinimu", nes at
skirų gamybinių įmonių vertinime ir ūkiskaitoje įvedamas rentabilingumo arba pel
no momentas.
Iki šiol sovietinių įmonių veikla būda
vo vertinama pagal planų išpildymą, Įjū
Paskutinis 1966 m. viešos reikšmės įvy mokestis sudaro nuo 40 iki 60 kainos nuo
ris savo ruožtu būdavo išreiškiamas gamy
kis Lietuvoje bus buvęs respublikinio so šimčių).
bos vienetais, o ne finansiniais dydžiais.
vieto susirinkimas. Šis susirinkimas pirma
Apyvartos mokesčiai įskaitomi imperi
Tokia sistema dalinai galėjo būti pateisina
buvo oficialiai jau paskirtas susirinkti po jos iždo sąskaiton. Biudžetų sudarinėtojai
ma, kada, žmonių poreikių neatsižvelgiant,
N. Metų, sausio 5 d., tačiau buvo staiga at nustato, kokią kurioj respublika tituluoja
kone visas sovietų ūkinis potencialas buvo
keltas į N. Metų išvakares, gruodžio 30-31 mo) teritorijoj surinktų tų mokesčių dalį
palenktas sunkiosios pramonės vystymui
dienas.
grąžinti atitinkamos teritorijos biudžetan.
ir gamybos priemonių produkcijai. Toji si
Pagrindinis šių susirinkimų uždavinys Lietuvos „TSR“ biudžetan 1967 metais nu
stema betgi išugdė ūkiniame gyvenime ne
yra patvirtinti ateinančių metų planą ir spręsta grąžinti 84,1 proc. šioj teritorijoj
paslankų biurokratizmą ir skatino brokdabiudžetą, kurie 1967 metams iš tikrųjų jau surinktų apyvartos mokesčių. Estijos teri
— Sustreikavo apie 600 darbininkų Bri
rystę (įmonės gamino, nors ir su brokais,
yra nustatyti Maskvoje gruodžio 19 dieną. torija atgaus tik 58,3 proc., o Latvijos — tanijos pinigų kalykloje.
bet pagal planą). Lengvajai pramonei ir
Vilniuje leidžiama įrašyti biudžetan kokią vos 19,2 proc. Yra buvę metų, kada Latvi
— Britų nacionalsocialistų vadas Jorda
kasdieninio vartojimo prekių gamybai so
smulkią
pataisą ir, keliolikoj prakalbų juos jai tebuvo grąžinta vos apie 11-12 to mo nas prašė leidimo areštuoti min. pirm. Wil
vietuose įgyjant vis didesnį lyginamąjį svo
pagyrus, dar kartą vienbalsiai priimti.
kesčio nuošimčių. Ir Lietuvai anksčiau tas šoną, kad jis paskelbęs ekonominį karą
rį, tokia sistema pasirodė galutinai negy
Maskvoje Lietuvai paskirtasis 1967 me nuošimtis būdavo mažesnis (svyravo apie prieš baltuosius Rodezijoje.
venimiška.
tų biudžetas sieks per 932 mil. rublių (1966 60). Šių manipuliacijų motyvai žinomi tik
— Čekoslovakija nutarė uždaryti 12 sa
Prof. Libermano (jis, beje, pereitųjų me
m. buvo 840 milijonų rublių). Latvijai pa biudžetų sudarinėjimo kabinetuose. Nei vo šiluminių jėgainių, nes neapsimokan
tų pabaigoje su paskaitomis važinėjo po
skirta 655 mil., Estijai — 455 mil. rublių mokesčių mokėtojai, nei jų vadinamieji de čios, o 30 kitų sumoderninti ir pradėti va
Italiją) idėjos esmėje nėra labai origina
Kaip ligi šiol, taip ir toliau stambiausia putatai neturi supratimo, kodėl ir kam ryti nebe anglim, o nevalyta alyva.
lios arba visai naujos. Kiti jose įžvelgia
pozicija sovietinių biudžetų pajamose pa taip, o ne kitaip nuspręsta. Gyventojų ap
— Gibraltaro uolose surasta ola su prieš
kai kurių Vakarų ekonomistų įtaką. Pa
silieka pajamos iš apyvartos mokesčių, ku mokestinimas biurokratų nuožiūra ir pa istoriniais raižiniais sienose, ir archeologai
galiau kitose Rytų bloko respublikose pa
riuos moka visi ką nors perkantieji, neiš slėptu būdu yra vienas būdingiausiųjų ru tvirtina, kad tai gali būt 30-40.000 metų
našios reformos jau seniau įgyvendintos
skiriant nė turistų. Apyvartos mokestis yra siškos bolševikinės „demokratijos“ pažy senumo.
arba dabar yra įgyvendinamos. Prof. Li
paslėptas kiekvienos prekės kainoje, ir nie mių. Tuo pavyzdžiu aklai seka ir visos ki
— Olandijos gydytojams dabar 8 procen
bermano idėjos Kremliaus sluoksniuose
kas, išskyrus mokesčių rinkimo valdinin tos vadinamosios „liaudies demokratijos“. tais padidinami atlyginimai, o per sekan
vis dėlto susilaukė nemažos opozicijos dėl
kus, tikrai nežino, kiek jis kada to mokes
čius trejus metus, jei neužeis ekonominė
ideologinių, kitaip sakant, politinių priečio sumoka. (Daugelio prekių kainoje tas
(ELTA) krizė, kad 51 procentą.
žasčių. Priešinosi reformom ir vadinamieji
— Grenoblio priemiestyje Prancūzijoje
„kibernetininkai“, kurie teigė, kad dabar,
apie 50 policininkų apsupo ir nušovė hero
išsivysčius elektroninėm skaičiavimo majų Wagenheimą, kuris išvirto į banditą (ka
šinom, iki detalių centralizuotas ūkinis pla
ro metu jis padėdavo savo tėvui pervesti
navimas tikrai bus visiškai gyvenimiškas
per sieną į Prancūziją iš kalėjimų pabėgu
ir praktiškai paslankus. Kremlius vis dėlto
sius vokiečius, ir jo tėvas buvo sušaudytas,
daugumą, nors ne visus, prof. Libermano
ISPANIJA IR SOVIETINIAI KRAŠTAI
ŠVEDIJA KELIA MOKESČIUS
o
jis pabėgo, paskui savanoriu kovojo InILGAI
SLĖPTA
ŽINIA
pasiūlymų priėmė ir pradėjo palaipsniui
Švedijos vyriausybė nutarė 10 procentų dokinijoje, o paskui išvirto plėšiku ir net
Ispanija pasirašė sutartį su Rumunija
įgyvendinti.
A_Š‘i°"e?a_S: StU.der‘«
dėl konsulatų steigimo ir prekybinių ry pakelti mokesčius už prekes. Dėl to kai ku žudiku).
Naujojoje ūkininkavimo sistemoje atski- to instruktorių, visi iš Vilniaus, iškylauda- šių.
rie dalykai bus žymiai brangesni kaip BriPagal naujai paskelbtąsias taisykles
ros įmonės turi daug daugiau savaranku- mi Geluvos ežero pakrantėj (ties šiau- Numatomos panašios sutartys taip pat su tanijoje. Pvz., cigarečių pokelis kainuos Šveicarijoje karys, išbuvęs atsarginiu 16
mo, o jų veikla vertinama ne tik pagal pla liais), išplaukė ežeran laiveliu, tinkamu Lenkija, Vengrija ir kitais Rytų Europos 6.10 šil., alaus paintas 8.3 šil., norma vis- metM> gauna nuosavybėn karinį peilį ir dar
no įvykdymą, bet ir pagal visiškai „kapi- saugiai plaukioti tik trims. Keturi vargais kraštais’
kės 13.10 šil., svaras sviesto 5.10 šil., svaras Pasirinktinai du dalykus iš šių: uniformitalistiškai“ (jeigu technikinį sąskaitybos negalais išsikapstė, keturi nuskendo.
nes kelnes, batus, kuprinę ar dar ką nors,
jautienos 31.6 šil.
metodą taip galima pavadinti) apskaičiuoĮvykis aprašytas Tiesoj gruodžio 13 d., ATSIŠAUKIMAS ARTĖJANČIOS
Pusiau specialistas darbininkas fabrike °
dar papildomai išbus 9 metus, visi tie
jamą pelną nuo įdėto kapitalo. Centrinis kai nei į Geluvos, nei į kurį kitą ežerą laiŠvedijoje uždirbdavo apie 1.700 svarų mežinioje esantieji kariniai dalykai bus
planavimas jau nebesileidžia į kartais tie- vėliais niekas neplaukia, nes per juos jau SUKAKTIES PROGA
tams ir mokesčiams iš to turėdavo skirti iau i°> tačiau vis tiek 3 dalykai turės būti
siog juokingas smulkmenas, o užduotis at- galima pėstiems pereiti ir net važiuotiems
Artėjant bolševikinės revoliucijos 50 m. 25 procentus. Specialistas gaudavo apie grąžinti: automatinis šautuvas, šalmas ir
skirom ūkio šakom apibrėžia, palyginti,
]
pervažiuoti. Įvykis buvo ne dabar, o rug- sukakčiai, Sov. Sąjungos komunistų parti- 2.450 svarų metams, ir mokesčiams jam iš dujokaukė ir dar ne bet kaip grąžinti, o
bendresniais bruožais. Šiuo metu, , pagal sėjo 3 d.
puikiai išvalyti.
.
jos centro komitetas paskelbė atsišaukimą, eidavo apie 31 procentas nuo tos sumos.
prof. Libermaną, Sovietų Sąjungoje jau
_ __
_____________
— Kalifornijos gubernatorius Reaganas
Dabar apie
įvykį_ ___
rašo beveik
smulkme- kuriame vakarų kraštų spauda tįžiūri ypač
673 įmones (arba 12 proc. visos produkci- niškai, atrodo, tam, kad įvykis būtų įspėji ramų toną, lyg reikalų raštuose.
už 714.285 svarus pardavė 250 akrų savo
PASIVAIKŠČIOJIMAI MĖNULYJE
jos) dirba pagal naująją sistemą. Ir Lietu- mas kitiems atsargiau ir protingiau elgtis,
Nors atsišaukime tvirtinama, kad mark
Amerikiečių erdvės specialistai tikisi, ūkio žemės, nes už ją reikią mokėti dide
voje keliolika įmonių yra perorganizuotos, nors, kai ežerai ledo sukaustyti, tokie įspė- sizmas per 50 metų įrodęs savo pranašumą
kad
po 1970 m. astronautai galės jau pra lius mokesčius.
Šios įmonės gamybą padidino 8 proc., tuo jimai toli nebe tokie įspūdingi, kaip būtų, prieš kapitalizmą ir kad kapitalizmas vis
— Septyniolikmetis britų darbininkas
būti
mėnulyje po keletą savaičių ir pake
tarpu senais metodais dirbančiosios tik 5 jei būtų pasakyti, kol įvykio įspūdis švie- tiek turėsiąs sužlugti, bet nekalbama apie
marškinių
siuvykloje per 20 minučių para
liauti jo paviršium. Po to dar turės praei
proc.
Iki 1968 metų‘ pabaigos
' ^ol įspėjimas
_ i
*
~ numatyta vi.
^fiasV|ir
aktualus. Bet tai yra pasaulinę revoliuciją. Priešingai, pabrėžia ti 10 metų, kol žmogus nukils į Marsą, o šė eilėraštį, kuris taip patiko Amerikos poe
są sovietų pramonę perorganizuoti į naują- tipiška rusų primesta bolševikinės spaudos mas taikaus sugyvenimo dėsnis.
apie 1990 m. nedidelė amerikiečių koloni tų draugijai, kad ji nutarė paskirti jam
ją ūkininkavimo sistemą.
savybė: slėpti „nemalonias žinias“. Kol iš5000 svarų premiją ir dar už dyką nuga
Apie Stalino išžudytuosius opozicijos va ja jau galėsianti apsigyventi mėnulyje ir benti
Šitų ūkinių reformų akivaizdoje Lietu- siaiškina, kad tos ar kitos žinios slėpti neį New Yorką.
bus
galima
nusiųsti
žmogų
į
Jupiterį
ir
Sa

dus
atsišaukime
pasakyta,
kad
jie
buvę
vos ekonomistams iškyla visa eilė praktiš- buvo reikalo, ar kad gal net reikėjo ne— 20 m. amžiaus New Yorko gyventoja
turną.
„smulkiaburžuaziniai
nuotykių
ieškotojai,
kų ir skubių darbų. K. Korsakas savo pra- slėpti, praeina ištisi mėnesiai nuo įvykio,
Castro praeitų metų gruodžio 8 d. pagimdė
dešiniojo sparno oportunistai, nacionalisti
Apie 1975 m. erdvės laivas su kokiais 6 berniuką, dabar sausio 9 d. dar mergaitę.
nešime ir sako, kad Lietuvos ekonomistų
(E)
niai nukrypėliai ir antileninistai“. Vadi astronautais galėsiąs bent metus iš karto
mokslinis darbas artimiausiu laiku, be ki
— Viena prancūzų firma nutarė gaminti
nas, jie ir toliau turi būti laikomi nemalo- paskraidyti aplink žemę. Apie 1980 m. šeše
ta ko, bus sukoncentruotas, „nustatant me- ZūZ
~
popierines sukneles, kurios nebūsiančios to
nėję, bent jų vardai.
tas astronautų _ galėsią paskraidyti apie
todus, kaip apibrėžti gamybinių fondų, ka
Korsakas sumini kai kurias ekonomikos
Marsą ir grįžti zemen (vien kelionė į vieną siančios tik apie 7 žil
pitalinių įdėjimų ir naujos technikos eko sritis, kurias „mūsų ekonomistai dar mažai KINIJOJE VIS NERAMU
galą truks apie 20 mėnesių). Tiktai jų kenominį efektyvumą“ (kitaip sakant, pel tetyrinėja“. Tai buitinis ir kultūrinis Lie
Kinijoje vis dar tebėra neramu. Prane- lionei skirtasis laivas turėsiąs būti sudedaningumą).
tuvos gyventojų aptarnavimas, materiali
Net apie 500 Lietuvos ekonomistų dirbs nių ir kultūrinių gėrybių vartojimas, kraš- šimai iš kai kurių didžiųjų miestų tvirtina, mas - sumontuojamas ne žemėje, bet erdvė
Liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą
„sudarant generalinę Lietuvos gamybinių į^švieHmo poreiWaf,’be to,"'t’ransporto’i'r kad ten po kelias dienas vyksta mūšiai ie> aP*€ 300 mylių aukštyje.
reiškiame mūsų skyriaus pirmininkui
Bet pasiruošimas tokioms kelionėms kai
jėgų išvystymo ir išdėstymo schemą iki ryšių klausimai. Tai vis sritys, kurios tie tarp raudonosios gvardijos, kuri turi išvalyti
kraštą
nuo
Mao
Tsetungo
politikai
nenuos
milžiniškus
pinigus:
į
Marsą
nuleisti
A. NAVICKUI
1980 m.“. Tokia schema laikotarpiui nuo siogiai susijusios su gyventojų kasdienine
1966 iki 1970 metų jau yra paruošta. Kartu buitim, jų gerove arba jų tautine kultūra. palankių partijos vadų, ir partijos parei- žmones tarp 40 ir 100 milijardų dolerių,
jo mielam tėveliui mirus Lietuvoje.
su latviais ir estais Lietuvos ekonomistai
Teisingai Korsakas pastebi, kad „teda gūnų vadovaujamų darbininkų.
DBLS Ketteringo Skyriaus nariai
Paskutinės žinios skelbia, kad toje kovo- BRITANIJA IR EEB
yra parengę darbą, pavadintą „Darbo jė romi vos pirmieji žingsniai sociologinių ty
gos resursai Pabaltijyje“. Pastaroji tema rinėjimų srityje“, nes iki šiol paskelbtuose je būsiąs pralaimėjęs krašto apsaugos miBritanijos vyriausybė jau pradeda tartis
ypač atkreipia dėmesį ir tam tikra prasme tos srities darbuose, tebuvo matyti gana nisteris Lin Piao, kuris pastaruoju metu su Europos Ekonominės Bendruomenės
atsiliepia į kai kurių išeivijos tyrinėtojų mėgėjiškai sulipdyti demoskopiniai apklau buvo dešinioji Mao Tsetungo ranka. Da- kraštais, norėdama išsiaiškinti, ar ji irgi priimti, turėtų pirma sutvarkyti savo pre
(Zunde, Gureckas) darytąsias demografi sinėjimai.
bar iškyląs į stipresnes pozicijas ministeris galės įstoti ir kuriomis sąlygomis.
kybos su užsieniais balansus, kurie nuolat
nes projekcijas ryšium su Lietuvos pramopirmininkas Cou Enlajus, kurį raudonoji
Prancūzija kol kas nėra palanki priimti rodo nuostolius. O kai kurie atsakingi pran
(Tąsa sek. nr.)
ninimu. Atrodo, kad rūpesčiai šiapus ir
gvardija neseniai pradėjusi reikalauti pa- britus be kietų sąlygų. Kaip rašo prancūzų cūzai kelia mintį, kad Britanija galėtų pra
anapus kartais gali sutikti.
— R.E. Maziliauskas šalinti.
laikraščiai, Britanija, prieš prašydamas! šytis priimama nepilnu nariu.
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EUROPOS LIETUVIS

XXXV T OMAS
Lietuvių Enciklopedijos leidimas kaip ir nepriklausomos Lietuvos likimą. Tie mū
baigtas. Dabar išleistasis XXXV tomas yra šiai čia smulkiai aprašyti kaip Zarasų ope
racija.
skirtas Z ir Ž raidėms.
Zauniai vėl patraukia dėmesį. Senasis
Tačiau ligi šiol dar nesame gavę XV to
mo. Jis yra skirtas Lietuvai, ir jo paruo Dovas Zaunius — vienas pirmųjų tautinio
šimas nusitęsė ligi šiol. Kaip leidėjas skel .atgimimo veikėjų Maž. Lietuvoje. Jo sūnus
bia, tas praleistasis tomas turi pasirodyti Dovas buvo Lietuvos užsienių reikalų ministeriu ir atstovu įvairiuose kraštuose.
šių metų pradžioje.
Kadangi ruošiant eilinius tomus šis tas Mortą Zauniūtę, ministerio seserį, nuolat
buvo praleista, be to, iškilo ir naujų daly mini mūsų atgimimo istoriją aptariantieji
kų, tai tokiems praleidimams ir papildy raštai, kaip žymią veikėją. Įdomu, kad da
mams bus skirtas atskiras tomas. Pasiro bar sovietiniai laikraščiai Lietuvoje rašo
do, tuos papildymus buvo numatyta sutal apie ją jau kaip apie didelę komunistų bi
pinti į šį paskutinįjį tomą. Tačiau paaiškė čiulę, tik pagailina, kad vis dėlto nebuvo ji
jo, kad medžiagos dar susidarys gana daug. įstojusi į partiją...
Tą papildymų tomą redaguoja Dr. J. Gir
Kadangi man savo metu yra tekę skaity
nius, ir jis pasirodys šių metų gale ar 1968 ti lietuviškų knygų, kurių leidėju būdavo
metų pradžioje.
įrašomas Zavadzkis Vilniuje, tai ir ties ši
Šiame XXXV tome lietuviškų dalykų, tais spaustuvininkais sustoju pasidomėti.
kaip ir visada, gausu. Pravertęs Zabloc- Sustoju ir ties Erichu Zechlinu, paskuti
kius, Zaicą, Zailskienę, pats aš sustoju ties niuoju Vokietijos pasiuntiniu nepriklauso
Vincu Zajančkausku, nes jo vadovėliu ka moje Lietuvoje. Kadangi jis ilgai išbuvo
daise naudojaus literatūros pamokoms, o, Lietuvoje (1933-1940), tai su jo vardu su
be to, buvau susipažinęs, kai jis vokiečių siję nemaža politinių įvykių Lietuvos - Vo
okupacijos metais proza išvertė Dantės kietijos santykiuose. Pasirodo, buvo jis pa
Dieviškąją komediją. Anuomet to vertimo tekęs į sovietų rankas ir apie 9 metus iš
ištrauka buvo išspausdinta periodikoje. buvo Sibire (jau miręs).
Man vis buvo įdomu, kur gi tas vertimas
Zigmantai mano dėmesį mažiau patrau
dingo. Pasirodo, traukdamasis svetur, V. kia. Kai bus daugiau laisvo laiko, tada, ti
Zajančkauskas vertimą paliko Lietuvoje. kiuos, paskaitysime ir apie juos ir apie
Greičiausia, tas didelis darbas taip ir su daugelį kitų dalykų. O Juozas Zikaras bu
nyko nepanaudotas. Kadangi J. Narjausko vo mano mokytojas, tai įdomų jo gyveni
eiliuotasis vertimas buvo pakankamai sun mo kelią praseku eilutė po eilutės. Nors
kus, reikia tikėtis, kad tas Zajančkausko jį pažinojau, tačiau daug jo gyvenimo
prozinis būtų tikrai platesnius lietuvių smulkmenų ligi šiol man buvo nežinoma.
sluoksnius pajėgęs suartinti su Dantės poe Zikaras savo darbais, aišku, žinomas dau
zija, jei būtų išleistas.
geliui lietuvių.
Aha, Ludwigas Lazarus Zamenhofas! . Na, perskaitau apie Stepą Zobarską, ku
Tai gi esperanto kalbos kūrėjas. O kai apie ris šiandien, tur būt, maža jau berašo, ma
jį kalbame, tai vis pridedame, kad tai Lie ža ir visuomenėje besireiškia, nes visą
tuvos žydas. Pasirodo, jis yra gimęs Balsto energiją paskiria savo tvarkomajai Manygėje, vadinas, istorinėje Lietuvoje, bet Lie land Books leidyklai, jau išleidusiai nema
tuvą laikė savo tėvyne, net Veisiejuose ku ža lietuvių autorių anglų kalba.
Apie jurbarkietį skulptorių Zorachą ži
rį laiką dirbo kaip akių ligų gydytojas ir
vedė kaunietę (Kaune ir viena gatvė buvo nių nedaug. Paskaitau ir apie Zoščenką,
pavadinta jo vardu — ta pati gatvė, kur kuris yra nemaža įtakos daręs lietuviams
feljetonistams. O sustoju ir ties Žagare,
gyveno kadaise Zamenhofo uošvis).
Prof. A. Salys paskyręs didelį straipsnį vyšnių miestu, nes esu pažinojęs iš ten ki
zanavykams aptarti. Kas gi tie zanavykai? lusių keletą tautiečių.
Apie Žalgirio mūšį, be abejo, net pareiga
Tai šiaurinės Užnemunės lietuviai, kalban
tieji viena aukštaičių vakariečių pietiečių neatidėliojant paskaityti. Daug apie jį jau
tarme. Jie kartu su šiauriniais kapsais da yra literatūros pateikę mūsų istorikai. Bet
dėl Žalgirio, kaip žinia, dabar vyksta tam
vė pagrindą lietuvių bendrinei kalbai.
Zapyškis, rodos, miestelis kaip miestelis. tikra kontraversija. Neatsparių istorikų
Pasirodo, jis turi, kaip sakoma, turtingą is rankomis juk dabar Lietuvoje jau vis daž
toriją. Bet, tur būt, garsiausia yra jo seno niau to mūšio pergalių duoklė atiduodama
ji bažnyčia, tikrai labai sena — jos staty rusams.
bos metai kai kieno esą nukeliami net į Vy
Žalioji giria man truputį pažįstama. Pa
tauto Didžiojo laikus. Sakoma, kad tai vie sirodo, su visais pratęsimais tai 20.000 ha
nas įžymiausių Lietuvos architektūros pa miškų plotas, kur laikosi briedžiai, vilkai
minklų.
ir net ūdros.
Po to netrukus atverčiame puslapius,
Žąsliai man nieko nesako. Žebenkščių
kurie skirti Zarasams, apskrities miestui, esu matęs, tai įdomu paskaityti. Žeimelis,
nuo 1932 m. jau vasarvietei. Sako, Traide Žeimena, Žeimiai — kol kas praverčiu, o
nio ir Vytauto laikais ten lietuviai yra mu sustoju ties Želigovskiais, nes Pilsudskis
šęsi su Livonijos ordinu. Nepriklausomy Lucjaną gi buvo išsiuntęs Lietuvos užim
bės kovų metais prie Zarasų įvyko pagrin ti. Na, ties Žemaičiais, aišku, reikia susto
diniai mūšiai su bolševikais, kurie nulėmė ti — jie gi mūsų giminaičiai, kryžiuočių

kankinti, kultūrą anksčiau už kitus pradė
ję plėsti, o ir apskritai, kaip sakoma, kas
bus, kas neous, bet žemaitis nepražus. Tai
su tais didžiausiais užsispyrėliais nepasi
duoti ir nepražūti reikia susipažinti. O vos
baigiu pažintis su Žemaičiais, štai čia pat
ir rašytojai Žemaitei skirtieji puslapiai.
Dėl savo kairaus nusistatymo ji šiuo metu
yra ypač išpopuliarinta Lietuvoje. Bet
mums, seniams, ji buvo jau gerokai pažįs
tama ir iš anų metų, kai mokyklose ir už
jos skaitėme ir nagrinėjome jos raštus.
O po Žemaitės čia pat ir Žemaitkiemis,
kurį savo poezijoje beveik iki Vilniaus gar
so baigia iškelti Vladas šlaitas.
Sustojęs ties žemėlapiams skirtaisiais
puslapiais, atsimenu tą, kuris pirmojo pa
saulinio karo metu buvo patekęs į mano
tėvų namus. Toks jau jis buvo smulkus,
toks smulkus, kad kito panašaus smulkaus
Lietuvos žemėlapio jau, rodos, niekada po
to nėra betekę matyti. Tai, matyt, ir buvo
tasai generalinio štabo išleistasis, kurį mi
ni Enciklopedija.
Apie žemę viską praleidžiu (jos kaip ir
nedirbau, negarbinau, reforma nesinaudo
jau, Žemės banke pinigų nesiskolinau,
nors vienoje žemės ūkio parodoje ir bu
vau). Žeromskio knygų esu skaitęs, tai su
juo įdomu apsipažinti. A. Žibo suktų kino
kronikų, be abejo, yra Lietuvoje tekę ma
tyt daug kam, o taip pat ir man. Kai susi
duriu su Žiburiais, tai sustoju ties to vardo
laikraščiu, kuris buvo leistas Augsburge.
O tų Žiburių čia dar pristatoma ir kitokių
(draugija, Petrapilio lietuvių laikraštis ir
kt.).
Kadangi savo krašte turime žydų, ka
dangi nemaža jų, kilusių iš Lietuvos, sve
tur gražiai reiškiasi ir taip pat gražiai mi
ni mūsų ir savo tėvynę, tai šitai tautai
skirtieji puslapiai traukia dėmesį, ypač
kiek tai susiję su Lietuva.
Židikai — daugumai mūsų yra pirmoje
eilėje Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos tė
viškė. Bet Enciklopedija nurodo dar iš ten
kilusių visą būrį žymių žmonių.
Prieš pasukdamas į Žiežmarius, apsipažįstu su Židinio žurnalu. Balys Žygelis ver
tas dėmesio, nes gi jis Spaudos Fondą val
dė (ir dar kitus darbus dirbo). Garsių Žy
gimantų buvo bent keli, ir jie čia plačiai
pristatomi. Paskui, žiūrėkite, Žilinskų net
23. Netoliese ir poetas Leonardas Žitkevi
čius. O, va, ir Juozas Žiugžda, po karo Lie
tuvoje išėjęs į garsius istorikus ir akade
mikus. Poetas Juozas Žlabys-Žengė. Taip
po truputėlį prieiname dail. A. Žmuidzina
vičių, kuris prieš keletą metų parašė gra
žią atsiminimų knygą ir neseniai mirė, su
laukęs gilios senatvės.
Kadangi su žodynais nuolat turiu reika
lų, tai peržiūriu jiems skirtuosius straips
nius. Apsipažįstu su organizuoto lietuviško
žurnalizmo istorija, su Žuvintu, ta lietuviš
ka gyvių karalyste, ir Antanas Žvironas
yra paskutinysis šiame tome pristatomas
lietuvis.
Tomo gale pridėti visos Enciklopedijos
klaidų atitaisymai.

K. Abr.

MIRĖ KUN. J. REITELAITIS
Gruodžio 24 d. išėjusiame Literatūros ir
Meno 1966 m. 51-me numeryje pasirodė
pranešimas, kad lapkričio 30 d. Krikštony
se mirė istorikas - kraštotyrininkas Jonas
Reitelaitis, gimęs 1884 m., keliasdešimties
monografijų apie pietų Lietuvos vietoves
autorius. Pranešime nurodyta, kad jo Gu
delių, Veisiejų, Leipalingio monografijos ir
Liškiavos miestelio istorija buvo išspaus
dintos periodiniuose leidiniuose. Kitų mo
nografijų — apie Seirijus, Merkinę, Kirsną, Būdvietį, Gražiškius ir kitas vietoves—
likę rankraščiai. Tarp likusių raštų esąs ir
vertingas privilegijų (XVI a.) dvarų inven
torius bei Lietuvos metrikos ištraukų rin
kinys.
Būdinga, kad pranešime rūpestingai nu
tylėta, jog J. Reitelaitis buvo kunigas,
Krikštonių parapijos steigėjas ir klebonas
nuo 1927 metų, su vietos gyventojais taip
susigyvenęs, kad nebesutiko iš ten išsikelti
ir pragyveno tenai iki mirties, beveik 40
metų. Nutylėta taip pat, kad periodiniai lei
diniai, kuriuose J. Reitelaičio monografi
jos buvo Spausdintos, buvo Lietuvių Tau
ta, 1914, Mūsų Senovė, 1921-22, Tauta ir
Žodis, 1923.
Seinų kunigų seminarijoj J. Reitelaitis
buvo sutelkęs lietuvių klierikų ratelį, ku
riame tarp kitų dalyvavo V. MykolaitisPutinas, M. Krupavičius.
(E)

MIRĖ AGR. IP. ŠTARAS
Gruodžio 17 d. Vytėnuose (netoli nuo
Kauno) staiga mirė agronomas Ipolitas
Štaras, penkiolika pastarųjų metų buvęs
Vytėnų sodininkystės - daržininkystės ban
dymų stoties sodo augalų selekcijos sky
riaus vedėjas.
Kėdainių gimnazijos ir Lietuvos Žemės
Ūkio Akademijos (Dotnuvoje) auklėtinis,
agr. Štaras 1935-36 m. buvo Lietuvos Že
mės Ūkio Rūmų instruktorius, vėliau apie
trejus metus Saugų žemės ūkio mokyklos
mokytojas ir nuo 1939 metų Fredos (Kau
no priemiesčio) sodininkystės - daržinin
kystės mokyklos dėstytojas. Pasižymėjo
daugeliu mokslinių bei praktinių darbų so
dininkystės srityje ir už tai buvo net ir
maskvinės bei vietinės valdžios aukštai
įvertintas ir apdovanotas medaliais bei gar
bės raštais. Nepasižymėjo vadinamąja „vi
suomenine“, atseit komunistų partijos veik
la, apie kurią grupės draugų pasirašyta
me nekrologe nė neužsiminta. Mirė baigda
mas 62 amžiaus metus.
(E)
DIE JAHRESZEITEN
Leidykla „Wilhelm Fink Verlag“ Miun
chene išleido Kristijono Donelaičio Metus
vokiečių kalba. Knygą paruošė Hermann
Buddensieg, iliustruota Vytauto Jonyno ir
V. Jurkūno medžio raižinių iliustracijomis,
Donelaičio paveikslas pieštas E. Varno.
Knyga turi 156 puslapius, įrišta kietais lini
niais viršeliais ir gražiu aplanku. Knygą
galima gauti visuose didesniuose Vokieti
jos knygynuose ir PLB Vokietijos Krašto
Valdyboje. Kaina DM 19.50.

Vladas šlaitas
BAISUS ŠEŠĖLIS
Nors aš šiandieną švarus
(tegu Dievas atleidžia man šitą pasaky
mą),
tačiau viskas,
kas tiktai buvo negera ir pikta mano gy
venime,
kaip riebalai išsiliejo vandens paviršiuje.
Prisiminimų galia yra didesnė už mano ga
lią,
nes atsiminimai
man daugiau nepriklauso,
nes ir jie,
kaip ir aš,
gyvena savo gyvenimą.
Tie, kurie sako, kad galima
viską imt ir užmiršti,
tie tikriausiai meluoja,
nes negalima nieko užmiršti;
nebent tik galima
laikinai užsimiršti;
nes visi atminimų vaizdai pasilieka per
amžius,
kaip vandens gedulinga žolė vandeny svir
duliuoti.
Šiandieną
man jau niekas daugiau nebegali nič nieko
padėti:
esu toks,
kokį pats save padariau per tuos keturias
dešimt dvejus savo amžiaus metus.
Praeitis yra ištikimesnė už mano šešėlį,
nes ji randa mane ir naktį.
Tai,
kas įvyko prieš trisdešimt metų,
šiandieną trenkė mane kaip staigus ir žiau
rus bomerangas.
Nėr man šiandieną ramybės.
Kur aš galėčiau
pasislėpt ar pabėgti?
Jeigu savo metu aš tikėjau, kad galima
susirasti paguodos,
tai šiandieną aš jau nebetikiu į paguodą,
nes kur nėr užmiršimo,
tenai nėr nė paguodos;
nes yra tiktai vienas baisus ir didžiulis še
šėlis,
kursai supasi mano nelaimei rudenio naktį.
O, tamsūs
atminimų vaizdai!
O, pusiau sulankstyti ir sunkūs
mano rankų didžiai nelaimingi ir graudūs
paveikslai!
Štai kodėl man šiandieną taip baisiai bai
siai patinka
išdraikyti ir nelaimingi Van Gogho pa
veikslai.

MUZIEJAUS BOKŠTO MUZIKA
Muziejaus bokšto varpus Kaune prižiū
ri, tvarko ir jais dažnai koncertuoja muzi
kas V. Kuprevičius su sūnum Giedrium.
Koncertų repertuare jie turį apie 400 daly
kų, — lietuvių liaudies dainų ir, žinoma,
„tarybinių“ melodijų. Dabar rengia auto
matiniam skambinimui naują dalyką. „Spa
lio garbei“ kas šešios valandos bokšto var
pai skambinsią B. Dvariono melodiją iš dai
nos „Kur Nemunas teka". Tai irgi ne lietu
vių, o „tarybinė“ daina.
(E)
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ROBERT FLAHERTY

Eskimas Komokas
iL

■-

=■■■

■ Išvertė K. BARENAS-'

šio pasakojimo autorius yra suruošęs
penkias ekspedicijas į šiaurės ašigalį. Pir
mųjų keturių metu jis aprašė šiaurinę Ungavos teritoriją, Bafno žemės sritis ir Belcherio salas Hudsono įlankoje. Kanados
vyriausybė vieną šių salų tyrinėtojui pa
gerbti pavadino Flaherčio vardu. Penkto
sios ekspedicijos metu jis susuko filmą iš
eskimų gyvenimo — „Šiaurės Manukas“.
Ši ir kitos filmos („Tabu“, „Arano vyras ,
„Dramblio berniukas“) nupelnė jam „do
kumentinės filmos tėvo“ vardą.
*
Buvojau mažoje Hudsono įlankos sargyb
vietėje prie Cape Welstenholmo, įlankos
šiaurės rytų pakraštyje. Vieną rytą sargyb
vietės vadovas tarė:
— Ar negalima būtų šiek tiek pamedžio
ti? Pasiimsime valtį ir plauksime pagal iš
kyšulio viršūnę. Gal užtiksime jūros vėp
lių ar gal net mešką tarp uolų.
Pasileidome. Atkeliavome į mažos įlankė
lės pakrantę, kur nebuvo tiek uolų. Šičia
išlipome ir, pakopę apie 50 pėdų, sustojo
me. Pro žiūronus stebėjau tūkstančius juo
dųjų žuvėdrų, skraidančių tarp artimosios
salos uolų. Staiga pamačiau mažą laivelį,
slenkantį į mūsų pusę. Nelankstus jis tįso
jo banguojančios jūros paviršiuje.
Vairavo eskimas, kiti du irklavo. Laive
lis buvo ne ilgesnis kaip 15 pėdų, bet jame
sutalpinta 13 žmonių, į krūvą susimetusių
suaugusių ir vaikų, ir jų šunes. Moteris lai
kė lazdą ir tvodavo ja vaikus ir šunes, jei
šie susijaudinę sujudėdavo ir sudarydavo
pavojų laiviūkščiui parvirsti. Iš pradžių
negalėjome suprasti, koks nuostabus gud
rumas išlaiko laiviūkštį neapvirtusį, kol
pamatėme, kaip jis plaukia. Jis buvo ap
raišiotas eilėmis pripūstų ruonio pūslių.
Jos vienos ir išlaikė. Eskimai atrodė pana
šūs pusiau į paukščius, pusiau į žmones,
nes jų apdaras buvo ne gyvulių odos, kaip
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paprastai, bet susiūta viskas drauge — pū
kinių ančių odos ir plunksnos.
Kai jie išlipo į krantą, motinos kuleto
gobtuve laikomas nuogas kūdikis pusiau iš
lindo ant nuogų jos pečių, didelėmis rudo
mis akimis pažvelgė į mane, tada iškišo
ploną savo rankutę ir nusišypsojo. Šitai
pralaužė ledus. Paėmiau jo rankutę. Nu
sišypsojo motina, nusišypsojo vaikai, paga
liau ir tėvas, puikiausios išvaizdos eski
mas, kokį tik kada nors man teko matyti.
Jo nosis buvo ilga, lyg dailiai kaltu nudai
linta, smakras tvirtas, lyg uola, veriančios
akys. Plaukai karojo ant pečių.
— Kas tamsta esi? — paklausiau.
— Mano vardas Komokas, — atsakė jis,
lūkuriuojamai šypsodamasis.
— Iš kurio pasaulio kampo tamsta at
keliauji?
— Iš toli, — tarė jis, — iš didelės salos,
toli nuo čia. — Jis parodė į vakarus. — Ma
tote, nekoks mūsų umiakas (laivelis), — ir
jis nusijuokė, o su juo nusijuokė visa jo
šeima.
Mes paėmėme juos į laivą ir, prisirišę
keistąjį keltą, parplaukėme į sargybvietę.
Jis man papasakojo šitokia istoriją...
**
Dešimt žiemų ir dešimt vasarų išgyveno
me tolimoje jūros saloje, pasakojo Komo
kas. Matai, mano žmona išlaikė skaičius.
Ji užrašinėjo mano žeberklo rankenoje,
įpiaudama po brūkšnį kiekvieną kartą mė
nuliui keičiantis.
Kur mes gyvenome, kraštas buvo netur
tingas; nebuvo jūros vėplių, maža ruonių,
nebuvo elnių. Turėjau dvi žmonas ir daug
vaikų. Nebežinojau, kaip išmaitinti juos,
bet turėjau sumanymą. Jūroje, toli nuo
mano krašto, buvo sala, kurios niekada nie
kas mano žmonių nebuvo matęs. Aš buvau
girdėjęs apie ją iš banginių gaudytojų bal
tojo vado. Jis pasakojo man, kad ten būna

dienų, kada dangus esti beveik juodas nuo
paukščių, nuo tų didžiųjų laukinių žąsų,
o aplinkui ten daug ežerų, kurių pakraš
čiuose tie didieji paukščiai peri jaunik
lius. Ten daug lapių, ten daug elnių, ten
daug .meškų, būriai jūros vėplių, o ruonių
— gausybė, daug ruonių.
Negalėjau liautis galvoti apie tą kraštą;
nuolat ir nuolat kalbėdavau apie jį savo
žmonoms. Vienui vienas tebuvo būdas pa
tekti ten, mes visi sutarėme: žiemos me
tu, mėnesieną, ledų plotais rogėmis, kada
labiausiai šąla, kada mažiausia baimės,
kad ledas gali suskilti ir nuplaukti.
— Dvi dienos važiuoti, — pasakojau sa
vo šeimai. — Reikės dviejų ilgų dienų, jei
gu mūsų šunes bus stiprūs ir mes būsime
stiprūs ir ledas nebus per daug rauplėtas.
Atėjo žiema. Maža teturėjome maisto,
mažiau negu kitomis žiemomis.
— Keliausime, — tarė mano žmona.
— Taip, keliausime, — tarė mano sūnus.
Ten buvo tas antrasis, Anunglungas, ku
ris su manim medžiodavo. Nekoks jis tebu
vo medžiotojas, bet buvo nebailus.
— Taip, — tarė jis, — aš taip pat ke
liausiu, — ir tą pat pasakė jo žmona.
Saulė kiekvieną dieną slinko vis žemyn.
Kasdien mes žiūrėdavome į ledus ant aukš
tųjų uolų, kyšančių iš jūros. Šalo, todėl le
das tvirtėjo, kol pagaliau niekur nebebuvo
vandens ir dingo šąlant sukilę dideli rūkai.
— Dabar jau laikas, dabar keliausime.
Twavee — skubiai, — pasakiau aš.
— Twavee! — tarė visi.
Mes turėjome trejas roges, kiekvienoms
rogėms po dvylika šunų. Tai buvo geri šu
nes.
Iš pradžių lygiu ledu keliavome greitai,
nes vėjas buvo kietai sustingdęs sniegą, ir
šunų kojos taip greit judėjo, kad man net
akys raibo pažiūrėjus. Mums nė trupučio
nereikėjo naudotis ilguoju botagu — jie
nepasibrukdavo uodegų, jų viržiai niekad
nepaliesdavo sniego. Mes tik porą kartų
sustojome nuvalyti ledo nuo šunų kojų.
Ilgi šešėliai sniege pamėlo, kaip dangus.
Saulė sniege buvo palikusi gumbų, žvaigž
dės nedaug tedavė šviesos, ir mes slysdavome. Šunes stenėjo, nes ir jie ir mes tik
rai buvome pavargę, ir smarkiai teko pur
tyti vaikus, kad jie nemiegotų.
— Tiamak, — pasakiau. — Sustosime.

— Eji, — sutiko visi.
Šunes pasinėrė sniege, per daug pavar
gę besipiauti. Kol mūsų moterys, susėdu
sios rogių užuovėjoje, slaugė mažuosius vai
kus, mudu su Anunglungu griebėmės snie
gui piaustyti peilių. Laimei, radome gilią
pusnį. Geras ten buvo sniegas: briaunos
lygios ir neaptrupėjusios. Piovėme gabalą
po gabalo ir pasistatėme sau iglą.
Mūsų žmonos sukiūtino į vidų, ir visi
šypsojosi, nes jų nebedegino šaltis. Uždegė
ruonių taukų lempas, padėjo gluosnių plau
šinius ir elnių odas, o vaikai tebečiulpė ža
lius ruonio mėsos gabalus. Mūsų žmonos
piaustė ruonio mėsą, ir mes kąsnojome ir
sakėme, kad naktis yra kupina gerų ženk
lų. Pro ledą šen ir ten buvo girdimas bur
bėjimas, bet aš pasakiau:
— Nesvarbu, jūroje visada girdėti bur
bėjimas, — nors aš ir bijojau, kad nesutrūktų ledas.
Puikiai sumigome, nors mūsų igla buvo
šalta, kaip ir visada nauja igla.
Pabudome anksti. Dar tebežibėjo žvaigž
dės. Buvo taip šalta, kad mūsų seilės su
stingdavo, kol nutikėdavo žemėn. Mes bu
vome taip toli nukeliavę ledu, kad jau ne
begalėjau matyti žemės. Ir dabar jau buvo
ruplėtas ledas — žymiai ruplėtas ledas.
Mes stūmėmes labai pamažu, aukštyn ir
žemyn, aukštyn ir žemyn dantytais ledo
kauburiais —- mažiausias vaikas, kuris jau
pavaikščioja, galėtų suspėti kartu.
— Turime laikytis, — pasakiau. — Žiū
rėkit, man nepatinka dangus.
— Ne, mums nepatinka dangus, — ta
rė visi.
Debesys pradėjo užstoti saulę, ir vis di
dėjo ir didėjo vėjas, virš ledo visur kilo
nuo sniego rūkas.
Mes keliavome ir greit pasiekėme švie
žią ledą. Turėjome labai skubėti, nes jis
nuo mūsų svorio galėjo įlūžti—sustoję mes
galėjome įlūžę nugarmėti. Prakeliavę šitą
šviežią ledą, vėl pasiekėme lygesnį. Nors
mes keliavome greit, bet vėjas vis stiprėjo,
ir danguje nebebuvo likę mėlynumo; iš
sniego kilęs rūkas dabar užliejo pasaulį, ir
trejos mūsų rogės turėjo laikytis arti vie
nos kitų, nes jos galėjo pasimesti.
Nepatiko man tas vėjas. Bepūsdamas
nuo žemės, jis galėjo sutrupinti ledą. Anks
ti sutemo, taip pat dangų užtvindė krintąs

sniegas, o mes buvome pavargę ir klupome.
— Gana, — pasakiau aš.
-— Eji, — pasakė visi.
Mūsų iglos sienos buvo storos, bet mes
galėjome girdėti vėją. Kai baigėme valgyti
raudoną mėsą ir sugulėme miegoti, dar
aiškiau girdėjome jį. Mums buvo įdomu,
kaip toli dar tebesame nuo didžiosios salos.
— Keista, kad per tą vėją mes nebegali
me girdėti jūroje jokio burbėjimo. Ledas
turi būti labai stiprus, — pasakiau aš.
Daugiau nebekalbėjome, nes mūsų akis
apėmė sunkus miegas.
Staiga pabudau, nežinodamas net kodėl.
Girdėjau didžiulį vėjo kaukimą, bet jokio
burbėjimo jūroje. Pagalvojau, kad reikia
apvalyti mūsiškį ruonio taukų lempos sa
maninį dagtį. Šitai man bedarant, staiga
pradėjo artėti į mane ilgas ir vis garsesnis
ir garsesnis kaukimas. Po manim vis la
biau drebėjo. Skilo ledas. Jis perskėlė pu
siau mūsų iglą! Nukrito lempa. Nebebuvo
šviesos.
— Laikykitės vienas kito! — riktelėjau
tamsoje. — Laikykitės vienas kito, nes ki
taip pasimesime!
Staugė šunes, verkė vaikai ir klykė ma
no vyriausioji žmona. Negalėjau matyti,
bet prie mano kojų buvo vanduo.
— Ar mes visi esame kartu? — šaukiau.
— Ne, mes ne kartu, mes ne kartu! —
Tai mano vyriausioji žmona.
Kiti jau buvo nuplaukę. Vargais nega
lais girdėjau juos — mano jaunesnioji žmo
na, Anunglungo žmona, vienas jo ir du jau
nesnieji mano vaikai ir antrasis mano vy
resnysis sūnus. Paskui jų šauksmas dingo.
Mes klausėmės, vėl šaukėme, bet tegalėjo
me girdėti tik audros kaukimą.
Tamsa buvo juoda, ir aš ėjau nuo vieno
prie kito, čiupinėdamas jų rankas. Bevaikš
čiodami mes klupome ir smukome, bet
laikėmės susikabinę rankomis ir patekome
į kelių didžiulių ledo gabalų įdubą. Kai
danguje pasirodė šviesa, bandėme dairytis
po vandenį, bet visa buvo apklota tirštu
šalčio rūku. Džiaugiaus, kad negalime ma
tyti, nes nieko negalėtume padaryti, jei ir
matytume, o mano žmona jau buvo gavusi
klyksmo priepuolį.

(Bus daugiau)
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RADIACIJA IR PALYDOVAI
Radiacija, paskleista atomų ar tam tikrų
įtaisų, labai aktuali šiomis dienomis. Ban
doma, kaip ji veikia gyvybę, kaip nuo jos
apsisaugoti, kaip ja gydyti įvairias ligas.
Chicagos universiteto radiologijos prof. dr.
Melvin Griem atliko sėkmingą bandymą
radiacija gydyti vėžį. Buvo nustatyta, kad
ligonis gyvens tik 6 mėnesius, tačiau dr.
Griem jį pradėjo gydyti, ir tas žmogus gy
vas iki šiai dienai. Dr. Griem dabar gydo
10 kitų ligonių. Rezultatai labai akylai ti
riami.
Floridoj tyrinėtojas John Ott, visą laiką
dirbęs saulės radiacijos šviesa, dabar ėmė
si tirti, ar televizijos lempų radiacija ne
kenkia žiūrovams. Jis darė bandymus su
žiurkėmis, leido TV signalus įvairiom die
nom, skirtingom valandom ir atitvėrimais.
Po 10 dienų žiurkės pradėjo keistai elgtis,
po 30 dienų pasidarė visiškai letargiškos,
mieguistos ir nejudrios. Jų smegenys buvo
pažeisti žymiai daugiau, negu tų, kurios
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buvo kitam narvely. Tyrinėtojas kelia klau
Simą, ar ne TV radiacija yra kalta, kad tie
vaikai, kurie žiūri TV programų nuo 20 iki
30 valandų per savaitę, pasidaro nenorma
liai letargiški. Jei pasirodys, kad TV čia
kalta, tai gydytojai ir TV gamintojai turės
išrasti būdų nuo jos apsaugoti. Žmonėms
vis kyla klausimai, ar tik įvairios radiaci
jos, kaip X-Ray, atomų ir kt. daug jaunuo
menės nepadaro nusikaiteįiais, nenorma
liais, įvairių ligų apimtais. Juk vėžys, šir
dies bei proto ligos Ameriką labai alina.
Be to, bandymais yra įrodyta, kad tas li
gas ir sukelia įvairios dujos, radiacijos nuo
sėdos vandenyje po atominių sprogdinimų.
Tie krisleliai patenka į žmogaus kūną ir
sukelia vėžį. Todėl žmonės labai džiaugiasi,
kad Fordo bendrovė Anglijoj dirba automo
bilius elektros varomus, nes dabar dides
niuose miestuose nuo automobilių išmeta
mųjų dujų žmonės tiesiog be laiko varomi
į kapus. Elektra varomi automobiliai ma
siškai bus pradėti gaminti maždaug po 10
metų.
Atominė laboratorija Lemon te neseniai
išrado, kaip pasidaryti iš plutonijaus elekt
ros. Įrengimas pagamina 12.000 kilovatų
elektros, kuri naudojama pačioj laborato
rijoj. Ten netrukus bus statoma didžiulė
atominės energijos stotis, kur tarp kitų
mokslininkų yra keletas ir lietuvių.
Dirbtiniai palydovai visiškai užkariavo
erdvę. Jie sukasi ten milijonus mylių. Ame
rikos astronautai, štai, vykdė ten įvairius
manevrus, nufotografavo žemę, joje suka
si TV palydovai, kurie susieja įvairius pa
saulio kraštus į vieną centrą. Telefono
bendrovė paskyrė net 55 milijonus dolerių
vien tik tokiems palydovams, kurie bus pa-

Kai norima apibūdinti melagį, dažnai sa
koma: „Pasakoja, kaip baronas Miunchauzenas“. Tą vardą išgarsino vokiečių rašy
tojo Rudolfo Raspės kūrinys „Barono Miun
chauzeno nuotykiai" (teisingiau: „Barono
Miunchauzeno pasakojimai apie savo nuo
stabias keliones ir žygius Rusijoje“). Pa
gal šią knygą yra sukurti ir keli filmai.
Tačiau baronas Miunchauzenas yra reali
istorinė asmenybė, gyvenusi XVIII a. Vo
kietijoje. Kurį laiką jis tarnavo Rusijos ar
mijoje, yra buvojęs Lietuvoje.
Jis buvęs linksmas pasakorius ir pagy
rūnas. Matyt, šią medžiagą ir barono bū
do ypatybes yra XIX a. panaudojęs ir R.
Raspė.
Ką gi, gerbiamas baronas sugebėjo daug
prifantazuoti. Tačiau ar visada?
Tur būt, labiausiai išgalvotas atrodo jo
pasakojimas apie savo antrąją kelionę į
„Freie Presse Korespondenz“ rašo, kad
Mėnulį: „Mėnulio gyventojai auga tiesiog
ant medžių. Tie medžiai labai gražūs, jų ša užsieny gyvenąs pabaltietis, norėdamas at
kos ryškiai raudonos. Ant šakų auga milži silankyti savo tėvynėje, turi užpildyti so
niški riešutai“. Iš šių riešutų ir „iššoka vi vietų saugumo (KGB) paruoštas anketas
su smulkiais klausimais. Pirmiausia jis tu
siškai suaugę Mėnulio gyventojai“.
Kas gi čia? Kvailas išmislas ar nevykęs ri įteikti savo gyvenamajame krašte sovie
melas? Neskubėkime su išvadomis, štai tų pasiuntinybei prašymą. Po keliolikos sa
ištrauka iš itin moksliško Adomo Oleari- vaičių ar keleto mėnesių prašytojas gauna
jaus veikalo: „...ten, už Samaros, tarp Vol iš tos pasiuntinybės 6 anketas su tokiu lyd
gos ir Dono upių, auga reta aguročio ar net raščiu: „Ryšium su jūsų prašymu siunčia
gi moliūgo rūšis. Pagal dydį ir prigimtį bū me anketas užpildyti gauti vizai įvažiuoti į
damas panašus į paprastąjį, toks agurotis Sov. Sąjungą ir gauti sovietiniam užsienių
iš išvaizdos atrodo lyg ėriukas, su ryškiai pasui, nes mes pagal tam tikrą įstatymą
išsiskiriančiom kūno formom. Rusai jį va laikome jus sovietų piliečiu. Atsakykite į
dina „ėriuku“. Šis augalinis ėriukas minta klausimus, parašykite savo biografiją, pri
aplinkui augančia žole, ir neretai būna pa dėkite prie kiekvienos anketos po vieną sa
vo nuotrauką ir pats įteikite Sov. Sąjungos
grobiamas vilko“...
Anglų enciklopedininkas Aleksandras pasiuntinybei. Priede: 6 anketos“.
Tose anketose yra 24 klausimai. Klausi
Nekemas įrodinėjo, kad paukščiai atsiran
da iš spygliuočių šakų, susijungus šiems su mas Nr. 20: Ar turite giminių Sov. Sąjun
jūros vandens druskomis. Šekspyro trage goje? Jei turite — tai nurodykite giminys
dijoje „Antonijus ir Kleopatra“ Lepidas tę su jais, pavardę, vardus, tėvų vardus, gi
tvirtina, kad krokodilai gimsta iš upės mimo datas ir adresus. Klausimai 22 ir 23:
dumblo. Kardinolas Pietras Damianis ap Ar turite giminių, kurie gyvena dabartinė
rašinėjo žąsies plunksną, iš kurios koto iš je jūsų gyvenvietėje ar kituose kraštuose?
Nurodykite giminystę su jais, pavardę, var
silupa žąsiukai.
Albertas Didysis rašė savo veikaluose, dą, tėvo vardą, datą ir gimimo vietą, adre
kad medžiai ir krūmai atsiranda žvaigž są, užsiėmimą ir kokia dabartinė jo pilie
džių šilumos ir šviesos poveikyje ir todėl tybė“.
Pagal šiuos duomenis sovietų saugumas
auga ten, kur negali patekti augalų sėklos.
O jo mokinys Tomas Akvinietis nužengė viską gali „išsijoti“. Jeigu pasirodytų kas
dar toliau. Jis pareiškė, kad kirminai, ku nors įtartina, tai gali būti visokių pasek
rie pragare kankina nusidėjėlius, užgimsta mių. Žinoma, pabaltiečiams „geriems sovie
tų patriotams“, kurie tokiais laikomi ir gy
iš nusidėjėlių nuodėmių puvimo.
Galima pateikti daugybę panašių teigi vena užsieniuose, vykti į savo tėvynę nėra
nių, kuriuos yra pareiškę anų laikų moks jokių pavojų.
lininkai, keliautojai, teologai. Buvo įrodi
Sovietų saugumas atvykstantiems iš už
nėjama, kad žmogus gimsta iš dumblo, var sienių yra nuodugniai pasiruošęs per savo
lės — iš gegužinės rasos, antys — iš jūros agentus vietoje ir užsieniuose ir peržiūri
kriauklių. Netgi savo laikais žinomas gy KGB žinioje esančius archyvus. Atvykusio
dytojas ir gamtos tyrinėtojas Paracelsas, ji taip sekami, kad to nepastebėtų. KGB
daug nuveikęs medicinos srityje, tvirtino pareigūnai pagal savo turimuosius duome
žinąs tikslų receptą, kaip pagaminti žmo nis atvykusius paskirsto į keturias rūšis.
gų iš moliūgo.
Vieni apgyvendinami parinktame viešbuty
Adomas Olearijus rašė savo veikalą 17 je ir gali aplankyti tam tikrą vietą ar mies
amžiuje, ir niekas jo nevadino melagiu. Be tą. Antrieji gali dienos metu išeiti iš vieš
veik šimtą metų po Miunchauzeno, 19 am bučio, bet vakare turi vėl grįžti. Tretieji
žiaus pabaigoje, Nižegorodo arkivyskupas turi gyventi viešbutyje ir tik grupėmis ve
Benjaminas labai rimtai tvirtino, kad var žiojami po kraštą, paprastai KGB prižiūri
lės ir pelės gimstančios savaime iš supu mi ir saugojami. Ketvirtieji apgyvendina
vusių kelmų ir jūros smėlio. Ir jo niekas mi pas gimines, kuriems dar prieš svečiui
nevadino melagiu.
atvykstant ir kol jis vieši KGB parūpina
Argi Miunchauzenas buvo melagis?
butui naujus baldus, valgio, gėrimų ir kitų

leisti į erdvę pasikalbėjimams. Cosmat pa
lydovas atliks du uždavinius: per jį žmo
nės galės kalbėtis, matytis ir duoti pamo
kas. Jais naudodamiesi, žmonės diktuos iš
vieno krašto į kitą, įvairūs elektroniniai
smegenys viską užrašys, spręs ir skaičiais
parodys tikrą teisybę. Londone net yra
įrengta mašina, kuri tikrins, kad tokie per
davimai būtų tikri. Elektros smegenys ga
lės dirbti ir mėnulyje, jei kartais ten pa
vyks žmogui įsikurti.
Tačiau tie palydovai dabar ir ateity at
lieka ir atliks šnipinėjimo pareigas. JAV
gynybos sekr. MacNamara pranešė, kad
erdvėj, 100 mylių aukšty, aplink žemę
skraidantieji palydovai atlieka geresnius
žvalgybos uždavinius, negu žvalgybos agen
tai žemėje. Amerikos raketos suseka ir fo
tografuoja sovietų palydovus, kurių yra
prileista daugybė vien tik šnipinėti. Jų
elektroniniai aparatai perduoda visas ži
nias Maskvon, ypač laivų pasikalbėjimus,
jie seka sovietų erdvės laivus ir raketas.
Palydovai puikiai susekė, kur Kazachstane
yra bolševikų stotis, leidžianti jų palydo
vus.
Karo pramonei vis labiau vystantis, didė
jant raketų ir bombų pavojui, dedamos di
delės pastangos įkinkyti radarą ir magne
tines bangas. Vietnamo kare naudojamas
ką tik išrastasis radaras, vadinamasis Sky
Spot, kuris yra lengvai kilnojamas. Juo net
tamsoje iš žemės galima nurodyti lėktu
vams kryptį į taikinį, o taikinį pasiekus
duoti signalą mesti bombas. Radaras yra
labai ištobulintas, ir juo galima įžiūrėti to
li už horizonto esančius net smulkius daik
tus.
Bal. Brazdžionis

Klausimai anketose
reikmenų, kad svečias susidarytų gerą
įspūdį apie gyvenimą sovietijoje. Šiuo at
veju svečias sekamas ne KGB agentų, bet
savo giminių, kurie būna instruktuojami
tam tikruose kursuose, kaip svečią priimti,
ką su juo kalbėti ir t.t. Vėliau privalo vis
ką smulkiai pranešti vietos KGB. Tiktai
retais atvejais svečias gali suprasti, kad vi
sa tai buvo tyčia paruošta ir surežisuota.

Išvažiavimas užsienin
Jūrininkai ir sportininkai dažniau turi
ryšių su užsieniu. Tai vienintelės gyvento
jų grupės, kurios iš KGB gauna leidimus
išvažiuoti, bet turi raštiškai prisiekti, kad
grįš atgal ir kad užsienyje nesileis į jokius
politinius pasikalbėjimus, nepirks jokių
vakarietiškų laikraščių, knygų ir panašių
dalykų. Užsienyje vaikščioti tiktai grupė
mis. Taip pat dar turi jie priesaika patvir
tinti, kad grįžę iš užsienių nepasakos ki
tiems, ką ten matė. Įgulos sovietinių laivų,
plaukiančių Latvijos ar Estijos vardu, nė
ra latviškos ar estiškos. Tos įgulos dažnai
keičiamos, nes sovietų saugumas galvoja,
kad tie žmonės užsikrečia „vakarų kapita
lizmu“. Jūrininkai iš tokių laivų perkelia
mi į vidaus laivyną.
J. C.

VORAS - BAROMETRAS
Kodėl voras kartais tupi pačiame savo
lizdo vidury ir pina aplink save tankų vo
ratinklį, o kartais išeina iš lizdo, rezgia
naujus tinklus?
Pasirodo, voras daro voratinklį priklau
somai nuo tam tikrų atmosferos reiškinių,
ir iš jo galima spręsti apie orą. Jeigu vo
ras tupi viduryje — bus lietaus, jeigu jis
vedžioja toli nuo voratinklio centro nau
jas linijas — laukiama giedros.
Kokiu būdu voras atspėja orą? Jo juti
mo organai nepaprastai jautrūs. Dar esant
giedrai, jie pajunta didėjantį drėgmės kie
kį ore. Tai vorą ir priverčia tupėti lizdo vi
dury. Tie patys jutimo organai praneša gy
vūnui ir apie artėjančią giedrą. Vadinasi,
voras yra savotiškas barometras.
PEROGANTUSO MĮSLĖ
Mažutė, dykumose gyvenanti pelytė Perogantus longimembris stebina mokslinin
kus savo nepaprastu atsparumu radiacijai.
Be jokių pasekmių ji atlaiko 1500 rentgenų
apšvitinimą! Faktas juo nuostabesnis, kad
daugumai kitų žinduolių 600 rentgenų do
zė yra mirtina. Specialistai mano, kad ne
įprastas tų gyvūnų savybes nulemia jų ge
bėjimas reguliuoti deguonies kiekį kraujuje.

atsitiktines
MIRĖ Mickey Mauso tėtė. Mirė žymiau
sias dvidešimtojo amžiaus mitografas, ar
ba pasakų sekėjas. Jo garsas tikriausiai
prašoks brolius Grimus ir didįjį daną An
derseną, kurių istorijos dešimtmečiais val
dė pasaulio vaikų vaizduotę ir suaugusiųjų
pasąmonę. Mirė pagaliau gudrus prekybi
ninkas, nes paskutiniaisiais metais Walt
Disney apyvarta siekė 110 milijonų dole
rių.
Disney, tur būt, laimingesnis už savo
pranokėjus. Mickey Mausui sukūrė jis
žmoną — pelytę Minny, užsispyrusiai gar
galiuojantį antiną Donald Duck, kiek ap
kiautusi šunį Pluto, kurį, amerikiečių in
telektualų siaubui, mažiau intelektualūs
amerikiečiai kartais sumaišydavo su Pla
tonu (angį. Plato), žioplą, bet savaip iš
moningą Goofy ir daugelį kitų sužmogintų
gyvulėlių. Trumpametražiniuose filmuose,'
komikuose ir kitokiuose konservuose visa
tai išliks ir ateities kartų įvairaus am
žiaus vaikų džiaugsmui.
* * *
TRISDEŠIMT kelintaisiais metais Kauno
vaikuose ir paaugliuose kilo subruzdimas.
„Forume“, tame kino teatre, kuris yra prie
šais Konrado kavinę Laisvės alėjoje, buvo
rodomas naujasis Walt Disney filmas, jau
nebe trumpametražinis, bet pilną progra
mą užpildantis. „Snieguolė ir septyni nykš
tukai“ bematant susilaukė mažųjų kaunie
čių (ir daugelio suaugusiųjų) pripažinimo,
o šmaikšti nykštukų dainuojama melodija
netrukus buvo švilpinėjama mokyklų kori
doriuose (aišku, už budinčių mokytojų
nugarų).
Taip, ir toji lietuvių karta, kuri šiandie
ną vadintina viduriniąja, jau augo besižavėdama Disney sukurtaisiais gyvulėliais,
kuriuos, bent miestelėnukai, tur būt, ge-

ILGAUODEGĖS VIŠTOS
Kaip galvojate, koks gyvūnas turi ilgiau
šią uodegą? Gal būt, beždžionė, krokodilas,
povas? Ne, ilgiausią uodegą žemės rutulyje
turi višta.
Pamatyti ilgauodeges vištas galima tik
mažame Japonijos kaimelyje Katio.
Prieš du šimtus septyniasdešimt metų
šių vištų veislę išvedė valstietis Ridzaemo
nas Takeiti.
Tais laikais vietiniai ponai mėgdavo ap
supti save puošniais palydovais ir ginklane
šiais. Iškilmingų procesijų metu ginklane
šių iečių kotai ir buvo papuošiami ilgomis
paukščių plunksnomis. Ilgauodegių vištų
auginimas tapo šio kaimelio tradicija, ei
nančia iš kartos į kartą.
Ilgiausias uodegas turi šviesiai lelijinės

trumpmenos
riau pažinojo už Lapę Snapę arba Meškiu
ką Rudnosiuką.
* * •
TAUTOSAKININKAI tvirtina, kad pasa
kos esmėje esančios tarptautinės, kad jos
per pasaulį keliauja neatsižvelgdamos į
kalbų, tautų, valstybių —- o šiems laikams
dar pridursime — ir' ideologijų sienas. To
dėl Disney pasakos laikytinos lygiai tiek
pat amerikietiškomis, kaip ir lietuviško
mis, nes jos visur vienodai užvaldo vaikų
vaizduotę.
Iškėlus klausimą, kame gi slypi Disney
pasisekimo paslaptis, prisiminkime, kad
jis esmėje nukonkuravo liaudies pasakas,
kurios, dažnai būdamos labai įdomios, et
nografiškai vertingos, o miestiečiui kartais
net egzotiškos, buvo sukurtos kaimietiško
sios kultūros aplinkumoje.
Asfalto, benzino tvaiko ir cementinių ša
ligatvių aplinkumoje tradicinės liaudies
pasakos nustoja savo realaus pagrindo, o
todėl ir savo... pasakiškumo. Mūsų Juliaus
Kaupo Daktaras Kripštukas yra toks pa
sakiškai žavus, nes jis landžioja po visiškai
tikrus Kauno rotušės rūmus ir valkiojasi
visiškai realiomis Kauno gatvėmis. Todėl
Goofy nepasisekimai, bandant suremontuo
ti seną fordą, darosi daug pasakiškesni už
pupelę sodinančius senelę ir senelį, jeigu
tai jau sekama miesto vaikams...
* * *
KONE visi išeivijos lietuviai yra miestie
čiai, o šiandieną Lietuvoje mažiau kaip 40
proc. visų gyventojų beliko kaimiečiais.
Vadinasi, tik nedidelė mažuma lietuvių
beliko kaimo gyventojais. Todėl ir užkon
servuotieji Walt Disney gyvulėliai vis di
desnio lietuviukų skaičiaus vaizduotę do
mins. Ir įsiverš į suaugusiųjų kalbą, nes
jau šiandieną apkiautėliui pasakoma: „Ne
būk Goofy!“
—R.E. Maz.

spalvos vištos. „Rekordas“ — 7 metrai 30
centimetrų! O ilgesnėmis kaip trys metrai
uodegomis vištų Katio kaimelyje yra daug.
Ilgauodegių vištų auginimas bei priežiū
ra reikalauja daug vargo ir laiko. Uodegai
užaugus iki žemės, viščiuką perkelia į at
skirą narvą — pailgą dėžę su lakta. Čia jis
auginamas visą laiką. Kad nesusipintų uo
dega, ji surišama virvele ir pakabinama
ant narvo sienos.
SNIEGO IR LIETAUS KVAPAS
Vokiečių mokslininkas atkreipė dėmesį,
kad kai kurie laplandiečiai uostydami ga
lėjo atpažinti artėjantį sniegą arba lietų.
Tie žmonės teigia, esą lietus kvepia pana
šiai, kaip švieži riešutai, o sniego kvapas
primenąs geležies kvapą.

(3)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(Tęsinys)
Šitie — „Abraomas, Izaokas ir Jokūbas
ir visi pranašai“ bei senovės vertingieji,
apie kuriuos kalbėjo mūsų Viešpats ir jo
apaštalai (Mato 8:11; Žydams 11:4-40), iš
laikę savo bandymą, bus pabudinti iš mir
ties tobulais, visiškai atsteigtais į žmogiš
kąjį tobulumą. Todėl jiems nereikės prisi
kėlimo „į teismą“, nusitęsiančio per ištisą
tūkstantį metų, į kurį pateks visa likusioji
žmonija. Ir šita tobulybė padės jiems tie
siogiai susisiekti su dvasiniais karaliais ir
kunigais. Dvasinėms esybėms nebereikės
susidaryti sau žmogiškųjų kūnų ir tokiu
būdu suteikti pasauliui įstatymų ir pamo
kymų. Adomas, kol buvo tobulas, prieš nu
sidedamas, taip pat galėdavo tiesiogiai su
sisiekti su dangiškomis galybėmis. Pana
šiai galės susisiekti ir senovės vertieji, kai
jie įsigys tobulumą.
Tačiau šitie žemiški valdovai nebus „ka
raliai ir kunigai, bet, didžiojo Karaliaus pa
skyrimu, bus kunigaikščiai visoje žemėje“
— atsižymėjusieji viršaičiai, valdytojai ir
mokytojai.

jus“. Per tą laiką jie laukė dangiškojo Tė
vo laiko, kuriuo jie bus išaukštinti, ap
siausti galybe ir padaryti jo karaliais ir ku
nigais valdyti ir mokyti atpirktuosius že
mėje, nes tikėjimu ir paklusnumu bus duo
ta jiems proga įsigyti amžinąjį gyvenimą.
Visą tą laiką karalystės klasė kentėjo prie
vartą, kurią uždėjo jai Ismaėlio ir Ezavo
klasė ir pats šėtonas, šio pasaulio kuni
gaikštis ir jo apakintieji tarnai. Mūsų Vieš
pats yra pasakęs: „dangaus karalystė ken
čia prievartą, ir smarkieji sau ją grobia“
(Mato 11:12). Mūsų Viešpats, karalystės
Galva, kentėjo iki mirties; panašiai ir visi
jo pasekėjai turėdavo nuostolių dėl to, kad
buvo perkelti iš tamsybės valdžios į Dievo
mielojo Sūnaus karalystę. — Kolosiečiams
1:13.
Pasidavimas piktųjų prievartai neįvyko
dėl to, kad prikeltasis ir pagarbintasis mū
sų Viešpats neturėjo galios ginti savo žmo
nes, nes prisikėlęs jis pats pasakė: „Man
duota visa galia danguje ir žemėje“ (Mato
28:18). Nepanaudojimas tos galybės buvo
atliekamas Dievo paskirtu tikslu. Dangiš
kojo Tėvo plane buvo „paskirtas laikas“
suteikti didžias aukas už nuodėmes ir kitas
laikas įkurti karalystei jos galybėje ir di
džioje garbėje — valdyti ir laiminti pasau
lį. Tarp anų dviejų laikų buvo ilgas tarpas
surinkti ir prirengti bažnyčias, „išrinktie
siems“, kurie bus kartu su Kristum kara
lystės paveldėtojai. Blogos įtakos ir nusi
dėjėlių pasipriešinimas buvo leistas nuva
lyti, ištirti ir nušveisti „pašauktųjų“ kara
lystės klasės nariams. Dievo buvo nutar
ta, kad kaip Galva, taip ir kūnas, kiekvie
nas narys, „kentėjimais“ turės būti pada
rytas tobulu. — žydams 5:9.
(Bus daugiau)

Artimas susisiekimas tarp karalystės ir
jos atstovų
Labai aišku, kad žemiškoji karalystės
vaizdomaina turės artimą ryšį ir bendraus
su dvasiniais jos valdovais. Jie bus gimi
ningi vieni su kitais, kaip tėvas su vaikais,
ir bendraudami išvien dalyvaus dangiško
je valdžioje; bet tik dangiškoji teturės ga
lios skelbti įstatymus, o žemiškieji vykdys
išleistuosius įstatymus. Kaip parašyta: „Iš
Siono (dvasinės karalystės) išeis įstaty
UŽSISPYRĘ PINGVINAI
mas, ir Viešpaties Žodis (dieviškieji nuro
LIETUVIŲ NAMUOSE LONDONE, 1 LADBROKE GARDENS, W.11,
Vienoje saloje netoli Australijos yra dymai, „kunigaikščiams“ tarpininkaujant)
RUOŠIAMAS SAUSIO 28 D., ŠEŠTADIENI. Pradžia 7 vai.
pingvinų kolonija. Paukščiai vaikšto tik iš Jeruzalės“. — Izaijo 2:3.
tais takais, kuriais vaikščiojo jų protėviai.
ŠOKIAMS GROS PUIKI KAPELA.
Karalystės įkūrimas
Vienas žmonių nutiestas kelias perkirto
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui
Veiks lietuviškai skandinaviškas bufetas.
pingvinų taką, tačiau paukščiai ir toliau
„Nuo to laiko skelbiama Evangelija apie spaudos šiuo adresu:
vaikščiojo savo keliu, nekreipdami dėme Dievo karalystę, ir kiekvienas braunasi į
Rengiama loterija ir kitokių įdomybių. Bilietai prie įėjimo.
Lithuanian Bible Students,
sio į mašinas. Tada žmonės prakirto jiems ją“ (Luko 16:16), priimdamas Dievo duo
212 E. 3rd. Street,
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu PARk 2470.
specialų tunelį. Tačiau pingvinai juo nepa tąjį liudijimą. Daugiau kaip per aštuonioli
Spring
Valley.
Ill. 61362. U.S.A.
sinaudojo, o traukė senuoju savo taku. ka šimtmečių karalystės Evangelija buvo
Žmonės buvo priversti šioje vietoje pasta skelbiama ir atliko savo darbą, surinkda
tyti specialų kelio ženklą.
ma iš pasaulio „išrinktuosius“, „nugalėto — Apmokamo skelbimo teisėm —

Tradicinis
SPAUDOS BALIUS

4
Nr. 3(945). 1967. I. 17

EUROPOS LIETUVIS

4

LSS ANGLIJOS RAJONUI 20 M.

Europos lietuviu kreuiku MANCHESTERIS
______________ *_______________________________ ’____________________________

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS
Metinis DBLS skyrių atstovų suvažiavi
mas įvyks kovo 4-5 dienomis Londone Lie
tuvių Namuose.
Lietuvių Namų Akc. B-vės metinis akci
ninkų susirinkimas šaukiamas kovo 4 d.,
5 vai. vak.

MIRĖ INŽ. A. SEMĖNAS
Gruodžio 17 d. Čikagoje mirė inž. Alfon
sas Semėnas, pokariniu laikotarpiu kurį
laiką su šeima gyvenęs Londone.
A. Semėnas buvo gimęs-1906 m. Glasgowe, 1935 m. gavo inžinieriaus diplomą V.
D. Universitete Kaune. Prieš 20 metų bu
vo vienas DBLS steigėjų.

KONCERTAS PAVASARIUI

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Valdyba vasario 4 d., šeštadienį, savo pa
talpose rengia Užgavėnių šokius.
MŪSŲ RĖMĖJAI
Gros gera kapela. Prašome nepraleisti
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir geros progos pasišokti. Pradžia 6 v. vak.
Klubo Valdyba
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam
ŠVENTINĖS NUOTAIKOS
spausdintam žodžiui paremti: po 5 dol. A.
Ragauskas ir Dr. J. Gailius, 20 šil. J. PuJau ir po švenčių. Visi parengimai, pa
meris, 16 šil. A. Miliūnas, po 6 šil. J. Dir silinksminimai, ūžesiai baigti.
vonskis ir S. Žilinskas, po 3 šil. I. Klumbys,
Sakoma, kad šiaurės Anglijos gyventojai
P. Jusionis, K. Norkaitė, P. Gugas, J. būna kur kas vaišingesni negu pietuose.
Strumskis, B. Mardosas, P. Vasis, A. Ma- Kiek čia tiesos, spręsti nesiimu, bet tai ge
siulionis, K. Savonis, V. Ridžias, J. Bau- rai esu patyręs lietuvių tarpe: vargu ar ra
kys, P. Juška, S. Žemaitis, A. Linkevičius, sis kitas kampelis, kur lietuviai tokie drau
A. Bernotas, J. Tamulaitis, J. Jakimavi giški ir nuoširdūs, ypač kai aplankai juos
čius, V. Lugas, P. Burkšaitis, V. Matažins- švenčių progomis.
kas, J. Bielskis, S. Jackūnas, J. Vosylius, V.
Šventėms manchesteriečiai ruošėsi tiek
Bakys, B. Banys, L. Nemeika, B. Raslanas, pavieniui, tiek organizuotai. Bendros kū
A. Baranauskas ir K. Mažylis.
čios surengtos DBLS Manchesterio sky

PLB JAUNIMO SEKCIJOS VALDYBA

Vokietijoje gastroliuojąs jaunas pianis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
tas Antanas Smetona ketina atvykti į Lon
doną, kur tariamasi dėl jo viešo koncerto nutarė sudaryti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sekciją prie Pasaulio Lietuvių B-nės.
suruošimo.
šis nutarimas jau vykdomas. PLB Jauni
mo Sekcijos vadovybę sudaro: Vytautas
MIRĖ ONA RICKUTĖ
Kamantas (PLB), Milda Lenkauskienė
Sausio 7 d. Bethnal Green ligoninėje (PLB), Jūra Gailiušytė (PLB), Antanas
Londone mirė Ona Riekutė, 73 m. amžiaus. Saulaitis, S.J., (PLB), Vaclovas Kleiza
Palaidota iš Lietuvių bažnyčios sausio (JAV Liet. B-nė), Giedrė Rinkūnaitė (Ka
11 d. šv. Patriko kapinėse Leytonstone. Jau nados LB) ir Rūta Domarkaitė (Pasaulio
nystės dienomis dalyvavo liet, parapijos Liet. Studentų Atstovybė).
veikloje.

EKSKURSIJA NOTTINGHAMAN
Šiais metais sueina 20 metų nuo skautiš
kos veiklos D. Britanijoje. Pirmasis tos rū
šies minėjimas bus Nottinghame balandžio
2 d., sekmadienį. Jis prasidės 12 vai. pamal
domis, o po to bus iškilminga skautų suei
ga.
Norintieji paremti skautišką veiklą ir pa
bendrauti su skautais ir Nottinghamo lie
tuviais, prašomi registruotis pas S. Kaspa
rą, klebonijoje ir Z. Juro Baltic Stores. Iš
vykimo laikas bus praneštas vėliau.

ATSISVEIKINIMAS SU
VYTAUTU LEVICKIU
Praeitą vasarą jis buvo atvykęs iš Aust
ralijos aplankyti Austrijos ir pabandyti
įstoti į universitetą Anglijoje. Įstoti nepa
sisekė, tai nutarė grįžti į Australiją, ir sau
sio 7 d. Sporto ir Soc. Klube buvusieji 15
bataliono kariai jam suruošė išleistuves
(jo tėvas buvo to bataliono vadas). Gana
daug dalyvavo londoniečių, su kuriais jis
buvo susidraugavęs. O su juo pasidaryti
draugu buvo lengva, nes moka bendradar
biauti ir su „seniais“. Taip ir išvyko nesu
prasdamas, kodėl Anglijos lietuviškasis
jaunimas bijo suaugusiųjų, bijo prisipažin
ti viešai, kad esą lietuviai ir kad pagaliau
patys savęs bijo, nes niekur nedalyvauja
su suaugusiais nei minėjimuose, nei šo
kiuose ar net bažnyčioje.
Išleistuvių metu buvo pasidalyta įspū
džiais. Išleistuvių parengimu rūpinosi J.
Černis, S. Puidokas, J. Dirvonskis.
Sausio 12 d., palydėtas gausaus būrio į
aerodromą, išskrido.

S. Kasparas

CENTRINIO SKYRIAUS RINKIMAI
Vasario antrojoje pusėje C.S. Valdyba
praves rinkimus į Valdybą, revizijos komi
siją ir atstovų į visuotinį DBLS suvažiavi
mą. Rinkimai bus vykdomi korespondenciniu būdu.
Visi Centrinio Skyriaus nariai prašomi
siūlyti kandidatus į tuos C.S. vykdomuo
sius organus ir pranešti juos C.S. Valdybai
iki sausio 21 d. šiuo adresu: C. Sk. Valdy
bai, 1, Ladbroke Gardens, London, W.U.

Centrinio Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
BLYNŲ BALIUS
LAS Nottinghamo Skyrius šįmet savo
tradicinį blynų balių ruošia kiek anksčiau.
Tas balius įvyks sausio 28 d. LAS Klubo
patalpose. Pradžia 7 vai. vakare.
Norintieji dalyvauti vyrai moka po 1 sva
rą, moterys 10 šil.
Gausūs užkandžiai, skanūs gėrimai,
švelni muzika.
Atvyksta svečiai iš Derbio ir Leiceste-

rio.
Kviečiame tautiečius dalyvauti.

Valdyba
PADĖKA

Širdingai dėkojame visiems, kurie tiek
darbu, tiek lėšomis prisidėjo prie a.a. K.
Deveiklo antkapio statymo vajaus.
Ypač norėtume padėkoti Derbio DBLS
ir LAS skyrių nariams, kurie per p. P. Sarapiną suaukojo 14 sv., ir Londono LAS
skyriaus nariui p. K. Blažiui, kuris surinko
10 sv. 6 p. Socialinio Klubo narių tarpe.

Nottinghamo LAS Skyriaus Valdyba

UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI

PASIKALBĖJIMAS SU PLB PIRM.
J. J. BACHUNU AUSTRALIJOJ
PLB pirm. J.J. Bachunas taip susigyve
no su Australijos lietuviais, kad ten vėl nu
važiavo, pasiryžęs porą mėnesių paviešėti.
„The Canberra Times“ sausio 9 d. išsi
spausdino pasikalbėjimą su juo. Pasikalbę
jime J.J. Bachunas pareiškė viltį, kad so
vietai bus pagaliau priversti grąžinti Balti
jos kraštams laisvę.
Pasikalbėjime jis suminėjo, kad, važinė
damas po pasaulio lietuvių bendruomenes,
jaučiąs būtinumą pabrėžti savo tautie
čiams reikalą būti lojaliais gyvenamajam
kraštui.

WOLVERHAMPTONAS
KOLONIJA DIDĖJA, O RADUSIS

SVEIKSTA
Suskambėjus pirmiesiems N. Metų var
pams, kolonija padidėjo: Milkamanavičių
šeima susilaukė dukrelės.
Buvęs sporto klubo narys Antanas Radušis, dirbęs Doncasterio anglies kasyklo
je, buvo smarkiai sužeistas ir turėjo kele
tą operacijų. Dabar jau sveiksta.

VILTIS DAR LAIKOSI
Du kartu Vilties komanda pasiekė pir
mąją vietą lygoje — sumetė daugiausia ir
krepšių, bet turėjo nulenkti galvas prieš
C&B Smith komandą, kuri jau penkti me
tai lygos čempionai, ši komanda buvo V.
Kelmistraičio suorganizuota ir treniruoja
ma. Šiais metais Kelmistraitis treniruoja
tik Viltį.
Viltis pradėjo rungtynes labai gerai, bet
rungtynės baigėsi 86:69 C.B. Smith nau
dai. Vietinė spauda gražiai atsiliepė apie
šias rungtynes. Vyriausias Vilties žaidėjas
yra tik 19 metų, o jauniausias 15 m. am
žiaus.
Pavasarį įvyks turnyras tarp Vilties lie
tuvių komandos ir Vilties svečių, kurie yra
klubo eilėse. Lietuvių komanda sudaryta
tokia: V. Kelmistraitis, Br. Viliūnas, U.
Manga, A. Kietavičius, A. Bondonis, V.
Bondonis, J. Pitkevičius, P. Pitkevičius.
Žaidėjai kas trečiadienį 7.30 v. vakare ren
kas Wardbridge School Gym, Wednesfield
(Lichfield Rd.).
Penki Vilties žaidėjai išrinkti į reprezen
tacinę miesto komandą, kuri žaidžia Vaka
rų Midlando pirmoje divizijoje. Tai Kel
mistraitis, Br. Viliūnas, P. Howell, N. Mcgregor, U. Manga.
V. K.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS,
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles,
Manchester.

riaus iniciatyva. Jose dalyvavo per 40 žmo
nių su kun. V. Kamaičiu. Šeimininkės pa
ruošė valgius pagal senąsias tradicijas. Iš
klausę kun. V. Kamaičio žodžio, dalyviai
vaišinosi įvairiais skanėstais. Mokytojas D.
Dainauskas dar papasakojo apie tradicines
lietuviškas kūčias Žemaitijoje, Skyriaus
pirm. A. Jaloveckas pareiškė padėką šeimi
ninkėms Markroftienei ir Jaloveckienei ir
Lauruvėnams. Klubo pirm. V. Kupstys pa
sidžiaugė ir kartu kvietė rengti bendrą
stalą ne kas penki metai, kaip dabar, bet
kasmet.
Šis parengimas tikrai vertas pagirti, juo
labiau, kad šeimininkės nesistengė dalyvių
vaišinti stipriais gėrimais, pasitenkinta vy
nu ir kavute.
Pirmąją Kalėdų dieną, kaip ir visada,
skubame bažnyčion. Šv. Mišias atlaikė ir
įspūdingą pamokslą pasakė kun. Kamaitis. Pamaldų metu skambėjo gražios kalė
dinės giesmės. Tai A. Jakimavičiaus nenu
ilstamų pastangų vaisius. Vargonais grojo
B. Snabaitienė.
Antrosios dienos vakare vėl renkamės į
Lietuvių Klubą, kur buvo žymus tautiečių
skaičius. Salėje šaunus orkestras griežė.
N. Metų sutikimą surengė LVS Ramovė.
Tautiečių geras šimtukas, visi pasipuošę
kepuraitėmis. Stalai apdengti ir užkan
džiais apkrauti. Linkėjimus pareiškė LVS
Ramovės pirm. K. Murauskas, kartu perskaitydamas Centro valdybos sveikinimus,
Klubo pirm. V. Kupstys ir DBLS Rochdalės skyriaus pirm. D. Banaitis. Metai sutik
ti Tautos himnu. Leidimas barui buvo pra
tęstas iki 2 vai. ryto, tai ir į namus niekas
neskubėjo.
Kalėdų eglutę rengė vaikučiams mokyk
los tėvų komitetas, remiamas Lietuvių Klu
bo, sausio 7 d. Eglutė visada sutraukia
daug vaikučių. Žodį tarė mokyt. D. Dai
nauskas, Klubo pirm. V. Kupstys, skautų
atstovas A. Jakimavičius, mokyklos tėvų
komiteto pirm. Bernatavičius. Meninę pro
gramą atliko skautai. Ji buvo įvairi: pasta
tytas gyvasis paveikslas, buvo dainų, eilė
raščių. Turint omenyje, kad didžioji dalis
vaikučių silpnai tekalba lietuviškai, kiek
darbo ir triūso čia įdėta! Programą paruo
šė ir jai vadovavo I. Jakubaitytė ir Karanauskaitė. Joms linkime ir toliau sėkmės.
Kalėdų senelis vaikučius apdovanojo, ne
pamiršdamas ir mamyčių. Senelio pareigas
vis dar puikiai atlieka ir dovanėles paren
gia A. Kuzmickas.
Po programos ir apdovanoti vaikučiai bu
vo pavaišinti.
Po šventinių parengimų čia pasikeičia ir
organizacijų valdybos. Buvęs Klubo pirm.
V. Kupstys iš tų pareigų pasitraukė. Jam
už įdėtąjį darbą išreikšta didelė padėka.
Nauju pirmininku išrinktas A. Kublinskas, vicepirm. A. Pupelis, sekr. J. Dubickas, kasin. J. Milaknis, valdybos nariai
Bružas, Ivanauskas, Jaloveckas, Lauruvėnas, Mažeika, Motuzas. Naujai valdybai
linkim sėkmės.

A. K.

BOLTONAS
ŠOKIŲ VAKARAS
DBLS Boltono skyr. lietuviai kartu su
ukrainiečiais ruošia šokių vakarą — sma
gų pasišokimą — sausio 21 d., šeštadienį.
Veiks bufetas su stipriais gėrimais ir ska
niais užkandžiais.
Gros gera kapela, bus loterija.
Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 11 vai. nak
ties.
Adresas: Smitills & Heaton Conservative
Club, Chorley Old Road, Bolton.

LEICESTERIS
PABALTIECIŲ POBŪVIS
šeštadienį, sausio 21 d., 18 vai. vak.,
Leicesteryje, Trade Union Hall, St. James
St., netoli centro, kaip ir kiekvienais, taip
ir šiais metais įvyks bendras pabaltiečių
pobūvis.
Meninę dalį išpildys lietuvių Nottingha
mo meno grupė, latvių choras ir Corby ir
Leicesterio estų choras. Po to iki 11.30 vai.
bus šokiai. Išgėrimai ir užkanda vietoje.
Kviečiame iš arti ir toli gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Keliaudami Anglijos žemės takais, įžen
giame į Anglijos Rajono skautiško gyveni
mo dvidešimtmečio sukaktį. Ši sukaktis
yra mums didi ir nepaprasta šventė.
LSS, įsikūrusi sostinėje Vilniuje bun
dant Lietuvai, augo ir plėtėsi drauge su
Tėvynės kilimu. Skautybė stengėsi ugdyti
lietuviškąjį jaunimą pagal savo išgales Die
vo, Tėvynės ir artimo tarnybai. Stovyklo
mis, sueigomis, žaidimais ugdė jaunimo
charakterį ir ruošė gerus Tėvynės sūnus
ir dukras. Per skautų eiles perėjo tūkstan
čiai jaunuolių, kurių širdyse skautybės
idealai paliko gilų pėdsaką. Lietuvos oku
pantui pradėjus naikinti skautybę ir skau
tiškąjį jaunimą, dalis skautų ir skautinin
kų pateko į užsienius. Po karo Vokietijoj
susibūrus į stovyklas, 1945 m. pasirodė v.
s. dr. V. Čepo pirmasis šaukimas-įsakymas
lietuviams skautams organizuotis ir atgai
vinti veiklą svetur. Sudaroma laikinoji vadija, ir pradeda veikti skautų vienetai vi
sose zonose.
Palietus emigracijai, 1947 m. dalis Sąjun
gos vadovybės bei skautų persikelia į Ang
liją. Nors tuo metu sąlygos buvo neleng
vos, dalis vadovų ryžosi atsidėti skauty
bės idėjai. Tas mažas skautybės daigelis
Anglijoje pradėjo kilti į viršų. Užmezgami
ryšiai su vietiniais skautais, pasirodomą
įvairiuose parengimuose, tarptautinėse sto
vyklose, atstovaujant lietuviškajai skautybei ir tautai.
Per šį Rajono skautiškojo gyvenimo dvi
dešimtmetį keitėsi veidai, rankos ir vardai.
Laikas ėjo, buvo sunkumų, ypač pirmai
siais vienetų steigimo metais, ir vėl emigra
cijai palietus, bet vadovai, kas galima bu
vo, atliko ir įrodė savo pareigingumo jaus

mą skautaujančiajam jaunimui ir skautiš
kiesiems idealams.
Su pagarba ir padėka lenkiu galvą stei
gėjams, visai eilei ilgamečių darbuotojų,
dvasios vadovams už moralinę ir dvasinę
globą, rėmėjams, globėjams ir visai plačia
jai visuomenei. Tik jų dėka šiandieną Ra
jonas stiprus ir minės savo sukaktį, turė
damas ir savo leidinį „Budėkime“.
Skautiškas ačiū už visada jautrų visų
atsiliepimą, dalyvavimą mūsų švenčių bei
stovyklų parengimuose, teiktąją moralinę
paramą ir padrąsinimus visuose mūsų
skautiškuose darbuose. Mūsų kasdieninis
rūpestis: jaunimą išlaikyti savųjų tarpe,
jiems įskiepyti lietuvių kalbos ir tau
tinių papročių meilę. Tiems dalykams va
dovai skiria šimtus valandų. Skiria ir skirs.
Jaučiu pareigą pareikšti, kad ateityje
skautiškame darbe mūsų visų laukia dideli
uždaviniai ir darbai.
Šie metai praeina dvidešimtmečio darbų
nuotaikoje. Kiek mūsų jėgos leis, stenki
mės visi prisidėti ir dalyvauti.
1968 m. Lietuvių Skautų Sąjunga ir tuo
pačiu lietuviškoji skautybė švenčia auksi
nį jubiliejų — 50 metų nuo lietuviškos
skautybės įsikūrimo. 1969 m. Anglijos Ra
jonas turės 20-ją rajoninę vasaros stovyk
lą, kuri galės pasisekti tik su plačiosios vi
suomenės parama.
Žengiant į trečiąjį dešimtmetį, kviečiu
visus dar tvirčiau sukibti rankomis, suar
tėti širdimis, jėgomis ir darbais.
Pasiryžkime dar tvirčiau atsidėti Dievo,
Tėvynės ir artimo meilės tarnybai.
Budėkime!
s. J. Maslauskas
Rajono Vadas

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMUI

VOKIETIJA

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso me
tu Chicagoje buvo priimtas Argentinos Lie
tuvių jaunimo pasiūlymas užbaigti Jauni
mo Metus Argentinoje. Argentinos lietuvių
jaunimas, pasinaudodamas IV-ju Pietų
Amerikos Lietuvių Kongreso proga, organi
zuoja Jaunimo Metų užbaigimą pagal to
kią programą:
1967 m. sausio 27 - vasario 2 d.d. Studijų
savaitė Šiluvos T. Marijonų vasarvietėje;
vasario 2-5 d.d.: IV Pietų Amerikos Liet.
Kongresas, kur suvažiavęs kitų kraštų jau
nimas dalyvauja kaip garbės svečiai;
vasario 6d.: oficialus Jaunimo Metų už
baigimas Šiluvos vasarvietėje;
vasario 8-23 d.d.: Jaunimo stovykla Kor
dobos kalnuose.
Studijų savaitės metu paskaitų ir dis
kusijų temos skirtos Pietų Amerikos lietu
vių jaunimui pagal šūkį „Pažinkime mūsų
tėvų kraštą“. Šis paskaitų ir diskusijų cik
las pritaikytas Pietų Amerikos lietuvių jau
nimui, gimusiam išeivijoje, toli nuo savo
tėvų žemės ir neturėjusiam galimybės jo
pažinti.
Kreipiamės į viso pasaulio lietuvių jau
nimą, kviesdami atvykti į mūsų ruošiamą
jį Jaunimo Metų užbaigimą, Studijų sa
vaitę, jaunimo stovyklą ir bendrąjį IV P.
A. L. Kongresą.
Parsivežę iš P.L.J. Kongreso ir stovyk
los gražiausius prisiminimus’ir įspūdžius,
norime, kad užsimezgę ryšiai ir. pažintys
nenutrūktų.
Studijų savaitės ir stovyklos metu pagi
linsime ir praplėsime savo lietuviškos kil
mės dvasią.
Tikimės jūsų atsilankymo.
Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai
Tėvynei!

Jaunimo Metų Užbaigimo Komitetas

MŪSŲ RĖMĖJAI VOKIETIJOJE
Apsimokėdamas „Europos Lietuvio“ pre
numeratą, aukų lietuviškam spausdintam
žodžiui paremti pridėjo: 6.30 DM Dr. S.
Grigaliūnas (Frankfurt), atsilygindami už
„E. Lietuvį“ ir už kalendorių, sumokėjo ne
nustatytą kainą, bet po 30 DM — su auka:
A. Aleksejus (Minden), J. Gataveckas
(Huettenfeld), A. Germanavičius (BadenBaden), P. Gelszinnis (Lahr), P. Grenda
(Oldenburg), S. Kundrotas (Huettenfeld),
J. Mackevic (Kiel), P. Martišius (Dort
mund), M. Neinanas (Hackenheim), K.
Melnikas (Wattenscheid), A. Plėnys (Stutt
gart), K. Surblys (Mannheim), Z. Vencius
(Heidesheim), 1967 m. prenumeratą su au
ka: St. Cibinas (Salzgitter), J. Damskis
(Krefeld), J. Kalwis (Offenbach), W. Wucherpfennig (Goetingen), už kalendorių su
auka, kaip kiekvienais metais: Fr. Skėrys
(Mannheim), kun. A. Keleris (Bremen),
M. Kiuzauskas (Koeln), J. Sauga (Hagen),
už NKK leidinius nuolat atsilygina su au
ka: J. Gronau (Neustadt) ir Iz. Sragauskas
(Hamburg).

LUEBECKAS
PADĖKA
Lietuviai ligoniai ir seneliai Luebecke
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Vyriausiajai Valdybai už šv.
Kalėdų auką DM.180. Mums LRK sudary
tasis džiaugsmas ne tik stiprina materia
liai, bet ir moraliai, nes jaučiamės savo
laimingesnių tautiečių neužmiršti ir nepa
likti vieniši.
Šia proga reiškiame didžią padėką ir pa
garbą ir tiems kilniaširdžiams aukotojams,
kurie įgalina LRK ištiesti pagalbos ranką.

J. Pyragas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

PASAULYJE

LEICESTER — sausio 22 d., 12 vai., Mere
Road.
WOLVERHAMPTON — sausio 22 d., 11 v.,
St. John’s Square. Iš vakaro ir sekmadie
nį parapijiečių lankymas.
NOTTINGHAM — sausio 22 d., 11 vai., L.
Jaunimo Židinyje.
ROCHDALE — sausio 22 d., 12 vai.
LEEDS — sausio 29 d., 3 vai. p.p., Holy Ro
sary bažnyčioje.
BIRMINGHAM — sausio 29 d., 11 vai., 21,
Park Rd., Moseley.
COVENTRY — sausio 29 d., 12.45 vai., St.
Elizabeth's.
NOTTINGHAM — sausio 29 d., 11 vai., L.
Jaunimo Židinyje.

— Prancūzija turi 49.700.000 gyventojų,
kasmet padaugėja daugiau kaip po 500.000,
dėl to šią vasarą turėtų pasiekti 50 mil.
— Ispanų rašytojas Miguel Sanchez-Mazas už akių nuteistas 12 m. kalėti už 1957
m. Prancūzijoje išspausdintus 2 straips
nius, kuriuose puolamas gen. Franko.
— Dalias, Texase, JAV, kaip policija
skelbia, kai kurie namų savininkai, norėda
mi greičiau atsikratyti nuomininkų, palei
džia jiems ašarinių dujų.
— Ieškodama žmogžudžio, australų poli
cija surado kalnuose įsikūrusią kukukuku
giminę, su kuria civilizuoti žmonės dar
niekada nebuvo susidūrę.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Paskautininkas Juozas Maslauskas, Ang
lijos Rajono Vadas, pakeltas į skautinin
kus.
S. Bronius Zinkus ir s. Juozas Maslaus
kas turi teises ir pareigas būti Ąžuolo
vadovų mokyklos instruktoriais.
LSB Ąžuolo vadovų mokyklą baigė S. v.
v. si. Antanas Jakimavičius Manchestery
je, s.v.v.sl. Rimantas Valteris Bristolyje,
s.v.v.sl. Jonas Zaveckas Nottinghame.
„Už Nuopelnus" ordinu su rėmėjo kaspi
nu apdovanotas Viktoras Ignaitis, „Budė
kime“ redaktorius, gyvenąs Bradforde.
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